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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

3 NCÜ BİRLEŞİM 

7 . 11 . 1978 Salı 

Romanya Devlet Başkanı ve Başbakanın resmi 
davetlisi olarak 1 2 - 1 5 Kasım 1978 tarihlerinde Ro
manya'yı ziyaret edecek Parlamento Heyetine Bolu 
Üyesi Neş'et Akmandor'un katılmasına dair Başba
kanlık tezkeresi kabul edildi. 

Kayseri Üniversitesi kurulması hakkında kanun 
teklifinin yapılan açık oylaması sonucunda kesinleş
tiği bildirildi. 

CHP, AP, MB ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grup 
Başkanlarının, gündemde mevcut Genel Görüşme 
önergesi üzerindeki müzakerelerin bu Birleşim sonuç
landırılamadığı takdirde, Genel Kurulun 8 . 1 1 . 1978 
Çarşamba günü saat 10.00'da toplanmasına dair tez
keresi kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üye Zeyyat Baykara ve arkadaşlarının, şiddet olay
ları üzerinde bir Genel Görüşme açılmasına dair öner
geleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

8 . 1 1 . 1978 Çarşamba günü saat 10.00'da toplan
mak üzere Birleşime saat 19.10'da son verildi. 

Başkan 
Sırrı At alay 

Divan Üyesi 
Afyonkarahisar 

Mustafa Çelik 

Divan Üyesi 
Tabii Üye 

Emanullah Çelebi 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Yazılı Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-

gıp Üner'in, Nevşehir - Kaymaklı ilçesine bağlı ba
zı köylerin içmesuyu ve yollarına dair yazılı sorusu 
(7/994) (Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir.) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Nuri 
Ademoğlu'nun, Antbirlik ortaklarının borçlarına dair 
yazılı sorusu (7/995) (Ticaret Bakanlığına gönderil
miştir.) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Nuri 
Ademoğlu'nun, Gübre Fabrikaları Umum Müdürle
rine dair yazılı sorusu (7/996) (Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına gönderilmiştir.) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit'in, 1 Kasım 1978 tarihli bir İstanbul gazetesin
de yayınlanan yazıya dair yazılı sorusu (7/997) (Baş
bakanlığa gönderilmiştir.) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Sırrı Atalay 

DlVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyonkarahisar), Mehmet Erdem (Bilecik) 

BAŞKAN — Dördüncü Birleşimi açıyorum. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının görüşülmesi 
ile ilgili 7.11.197S tarih ve 1 sayılı Kararına dair Baş
kanlık tezkeresi. (3/1545) 

BAŞKAN — Dördüncü Beş Yıllık Planın görü
şülmesiyle ilgili Danışma Kurulu kararını okutuyo
rum. 

72 



C. Senatosu B : 4 

Genel Kurula I 
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 7 Ka

sım 1978 tarihli toplantısında alınan 1 sayılı karar 
ve ekleri ilişikte sunulmuştur. Yüksek Genel Kuru- j 
lun tasviplerine arz ederim. I 

Saygılarımla. I 
Sırrı Atalay I 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı I 

1. — Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının I 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulundaki görüşme I 
süresinin 77 sayılı Kanunda öngörüldüğü biçimde 6 I 
gün olmasına, I 

2. Toplantıların (Birinci gün hariç) her gün saat I 
10.00'dan 13.00'e; 15.00'ten 19.00'a kadar devam et
mesine, I 

3. Planın tümü üzerindeki görüşmeler program- I 
da tespit edilen günden önce bittiği takdirde, (ge
rekçeli geri verme önergelerinin görüşülmesinin, oy- I 
lanmasının, planın tümünün açık oya sunulmasının 
ve Hükümet adına konuşmanın yer aldığı, son gün 
programının) ertesi güne alınmasına, 

4. Komisyon raporunun görüşülmesinde; grup
ların ikinci kez söz istemeleri halinde, kişisel konuş
ma yapacak üyelerin konuşmaları tamamlandıktan I 
sonra ve 1 saati geçmemek üzere söz verilmesine, I 

5. Üyelerin kişisel konuşmalarının 30'ar dakika 
ile sınırlandırılmasına, 

6. Üyelerin söz kaydının, 15 Kasım 1978 Çar
şamba günü saat 09.00 - 19.00 arasında, Divan Üye
si Sayın Hüsamettin Çelebi tarafından yapılmasına; 

Karar verilmiştir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, açıklık getirmek için bazı hususlara işaret etmek I 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, çok değerli arkadaşlarım; I 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının müzake- I 

resi usullerini saptayan Danışma Kurulu Kararını 
dinledik. Görüldüğü gibi yahut da okumadan anla
dığımıza göre, bu görüşme süresinin kanunlarda ve 
İçtüzükte yazılı olduğu üzere, altı gün olması karar
laştırılmış bulunmaktadır. Filhakika, gerek 77 sayılı I 
Kanunda, gerekse İçtüzüğün 90 ncı maddesinde kal
kınma planlarının müzakerelerinin en çok altı gün
de yapılması hükmü mevcuttur. Bu itibarla, Danış
ma Kurulunun da bu hükmü muhafaza ettiği anla- I 
siliyor. Ne var ki, en çok altı gün içinde görüşül
mesi öngörülen kalkınma planlarının, altı günden ön- I 
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ce bittiği halde, altı günün behemahal geçmesi ge
reken bir süre, sanki o planın müzakeresini ve hatta 
meşruiyetini sağlayan bir unsur gibi telakki edilme
sine elbette imkân yoktur. 

Bu itibarla, Danışma Kurulu kararında yer alan, 
«Planın görüşülmesinin altı gün olması» hükmünün 
hemen altında yer alan başka bir hükmün şu suretle 
anlaşılması veya değiştirilmesi gerekir. 

Şayet Plan müzakereleri, başladığı günden itiba
ren altı gün içinde herhangi bir yerde, herhangi bir 
günde biterse, fiilen biterse, plan üzerinde müzakere-
etmeye artık lüzum ve zaruret kalmazsa, plamn bü
tünü, geri verme önergeleri, gerekçeler dâhil, oylan
ma durumuna gelirse; hangi gün plan müzakereleri 
biterse, o gün oylamanın yapılması, eğer imkân yoksa 
bir gün sonra yapılması zorunlu hale gelir. Çünkü, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun plan üzerin
de görüşmeleri ne kadar sürdüreceği, ne kadar za
man lazım geldiği hususunu da kendi iradeleriyle tak
dir edeceklerdir.; 

Onun için Sayın Başkanlıktan istirham ediyorum; 
bu Danışma Kurulu kararını oylamadan önce, Plan 
müzakerelerinin altı gün içinde yapılacağı esasını biz 
de kabul ediyoruz; ama plan müzakerelerinin fiilen 
bittiği gün, mümkünse o gün, değilse hemen ondan 
sonraki bir gün oylanması husununun karar altına 
alınmasında zorunluluk vardır sanıyorum. 

Bir de, konuşma sürelerinin Danışma Kurulu Ka
rarında şimdi okunduğu üzere belli bir süreyle tah
didi, kanımca müzakere usullerine pek uygun bir 
anlayış değildir. Plan müzakerelerinde, şayet durum 
müsait dse, konuşan üyeler için çok daha fazla da 
zaman ayırmak mümkündür. Yok, mümkün değilse, 
gayet tabii planın müzakerelerinin selâmeti için müd
detler kısaltılabilir. Bence bu hükmün de bu Danış
ma Kurulu kararında yer almasına gerek yoktur. O, 
icabı hale göre, müzakerelerin seyrine göre Genel 
Kurulun alacağı bir karardır. 

Lütfen, bu kayıtlarla, bu düzeltmelerle bu Danış
ma Kurulu Kararını oylayalım veya anlayalım ve 
öylece amel edelim derim. 

Sayın Başkan, izin verirseniz bir defa daha okur
sanız göreceksiniz, değindiğim noktalar (Ki, okuma
nızdan edindiğim bilgilere göre söylüyorum), hakika
ten müzakerelerin selametle yürütülmesine engel ola
bilir veya olma ihtimali vardır. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gündoğan. 
Sizin ileri sürdüğünüz hususlarla karar aynı para-
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İdde; bir aykırılık yok. Planm Danışma Kurulunda 
uzun görüşmelerden sonra altı günde görüşülmesi ko
nusu çoğunlukla öngörüldü. Örneğin; Başkan olarak 
ben, dört gün içerisinde görüşülmesini istiyordum; 
ama Danışma Kurulunda Yasanın öngördüğü en çok 
olan süre olarak altı gün içinde görüşülmesi kabul 
edildi. Çoğunlukla kabul edilen bu karan getirmiş bu
lunuyoruz. 

Şayet, görüşmeler daha önce biter ise; üçüncü 
günde, dördüncü günde biter ise, plan bitecek, altı 
gün beklenmeyecek. Ancak; gerekçeli geri verme 
önergeleri ile tümü üzerindeki oylama bir gün son
raya bırakılacak; zaman verebilmek için. İkinci gün 
biterse, altıncı günü beklemeyeceğiz; üçüncü gün bi
terse, altıncı günü beklemeyeceğiz; plan üzerindeki 
görüşmeler bitmiş olacak. Ancak, Yasanın öngördü
ğü gerekçeli geri verme önergeleri ile tümü üzerinde
ki görüşme bir gün sonra yapılacak. Böylelikle altı 

gün içinde görüşme zorunluluğu yoktur. Böyle tes
pit edilmiş bulunmaktadır, görüşlerimiz aynıdır. 

Sayın Gündoğan, Komisyonun herhangi bir şe
kilde söz hakkı kısıtlanmamıştır. Buna dair hiçbir hü
küm yoktur. Ancak, gruplar ikinci kez söz istedikle
ri takdirde, o söz hakları kısıtlanmıştır, birer saattir. 
İlk görüşmelerde de grupların söz hakları sınırsız; 
yani belli bir görüşü açıklamanın makul hudududur, 
yoksa bir tahdit getirilmiş değildir. Yalnız üyelerin 
görüşmelerinin müddeti 30'ar dakika olarak sınırlan
dırılmış bulunmaktadır. Bu konuda da karar sizinle 
mutabık haldedir, herhangi bir ayrı görüş mevut de
ğildir. 

Bu açıklamalarla Danışma Kurulu kararını oyla
rınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. Buna göre bir program ha
zırlanacak ve dağıtılacaktır. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Zeyyat Baykara ve arkadaşlarının, şiddet 
olayları üzerinde bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergeleri (§18) 

BAŞKAN — Genel Görüşmeye devam ediyoruz. 
Sayın üyeler, Genel Görüşme dün başladı, grup

lar ve önerge saMplerinden biri söz aldı, konuştu; 
üyelerin görüşmelerine geçildi. Bir sayın üye konuş
tu, 35 sayın üye dana söz almıştır. 

Deneyler bize göstermiştir ki, genel görüşmeler'n 
gündemde yedıi biiıeşJm devam ettiği oîmuştur. An
cak, bütün dikkatler kaybediliyor, kendisinden bek
lenilen etkiyi yapma olanağı da ortadan kalkıyor. Ge
nel görüşme iki birleş'imden daha ileni ye kaydığı za
man, umut edilen sonucu alma güçleşiyor. Bu ba
klandan, Genel Kurulun, bugün geç saatlere kadar 
da olsa, görüşmelere devam edip, Genel Görüşmeyi 
(bugün bcfcirmes&nde sayısız yarar görürüm. 

Söz a^an 35 sayın üyenin de konuşmasrrıa olanak 
sağlamak (üçün, izin verirseniz, ya belli bir müddet için 
bir önerge gönderirseniz yahut ben Başkan olarak 
yertMimıi kullanarak görüşme müddetlerimin 30 dakika. 
ile sını.rî'andiirılm'asını talep edeceğim. Münasip t'ir 
mutabakatla eğer bunu kabul ederseniz, şimdiden 
oylarınıza sunayım. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, buyurun. 

NİYAZİ UNSAL (Erzündan) — Sayın Başkanını, 
bunu şiimdMen sınırlamayalım. Beîffci de o vakit 30 
dakika konuşmayan üyeler çıkacak. Hiç olmazsa 
üyelerden belli bör bölümü konuştuktan sonra duru
ma göne değerlendirelim. Dalha erken saatte de btte-
'UMiT. 

Saat HİLMİ NALBANTOGLU (Erzurum) 
19.00'da bunu düşüneüıirn. 

BAŞKAN — Yalnız, bıir eşitsizlik olur; hem üye 
ilik sıralarda söz alacak, hem 30 dakikayı aşan ko
nuşma yapacak, ondan sonra gelenler, hem sonlara 
doğru konuşacak, hem sınırlanacak.. Bu, bir eşitsiz
lik olur. En çok 30 dakika ile sınırlandıralım; üyeler 
isterlerse 30 dakika mecbur değıil, 10 dakika da ko
nuşurlar; ama- dediğim g'ib/i, iki amaca ulaşmak zo
rundayız: Biri, bugünü kaydırmam ak, ikincisi çok 
sayıda üyemin konuşmasını sağlamak. Karar tabii 
Yüksek Heyetindir. 

(NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
bu 'bıir teklifse aleyhinde söz işitiyorum. 

BAŞKAN •— Ben evvelâ mutabakat arıyorum. Mu-
töabaikat gelmediği, bir itiraz olduğu takdirde, kısıtla
mayı ben değil, o zaman üyelerden beklerim. İtiraz 
edilirse, ben Başkan olarak kendimden 30 dakikayı 
önermem, önerge beklerim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Katılıyo
ruz efendim. Zaitiiâlinüzıin buyurdukları husus doğru
dur. Zaten yarından sonra Bayram arifesi başlıyor. 
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Çok müınüm bir konu müzakere edilmektedir, bu 
konu eğer sarkıtılacak olursa gelecek günlere, Bay
ramın sonuna da kalabilir ve tamamen aktuaûitesiiıni, 
teaiifiınıi kaybeder. Onun için, buyurduğunuz yarım 
saat doğrudur, bu yarım saat içerisinde söylenecek 
pek çok söz olabilir. O bakımdan onda mutabakat 
hasıH ederseniz;, yarım saatten daha az konuşana da 
teşekkür ederiz. 

BAŞKAN — Bu görüşme şekli kabul edilirse; 
şüphesiz ki Hükümetlin konuşmasıyla ilgili değil, Hü
kümet konuşması, tıpkı gruplarda olduğu gibi, sınır
sız olacaktır. Sayın Kadri Kaplan, Sayın Ucuzal, Sa
yın TalhtaJkılıç, Sayın Ahmet Demir Yüce konuşmuş
lardır; Hükümet istediği anda söz aiabilıir, Başbakan 
istediği anda sözü alabilme hakkima sahiptir. Bun
lara herhangi bir sınır gelmiyor, sadece üyelerin ko
nuşmasıyla Igiıli. 

Benim amacımı açıkladım; çok üye konuşsun, eşit
lik sağlansın ve geç saatlerde de olsa, bugünkü Birle
şimde bitsin. Bu olanağı hangi şekilde sağlarsanız, 
benim başımın üzeıunde yeri var. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Saat 
19,00 da konuşalım. 

BAŞKAN — Bu anda bir önerge gelmiştir. Sa
yın Adalı, «Konuşmaların en, çok 30 dakika ille sınır
landırılmasını» ister. Sayın Hüsamettin Çelebi'nin de 
aynı şekilde «Konuşmaların 30 dakika ile sınırlandı
rılmasını» isteyen bir önergesi vardır. Ben şimdi ar
tık mecburum, zorunluyum 30'ar dakikalık sınırlan
dırma önergeleri işleme tabi tutmaya. Lütfen okuyun: 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Söz istiyorum 
aleyhinde. 

BAŞKAN — Tabii, tabii vereceğim evvela öner
geleri okutayım, rica edeyim1. 

Saıyım Başkanlığa 
Konuşmaların azatmıi 30 dakika ile sınırlandırılma

sını teJkM edariım. 
İstanbul 

Erdoğan Adalı 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmaların 30 dakika ile smMandırılrrıasını arz 

ve .te '̂jüi edenim. 
Saygılarımla 

Cumlhurbaşkaımnca S. Ü. 
Hüsamettin Çeüebii 

BAŞKAN — İki önerge de okundu. 
Sayın Unsal, önergeler aleyhinde; buyurun. 
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NİYAZİ UNSAL (Erzincan.) — Sayın Başkan; 
«Çok önemli bir konu üzerinde konuşuyoruz.» 

dememe gerek yoktur. Sanıyorum ki, konunun önemi
ni en »az ben'im kadar her üye biliyor ve anlıyor, Kı
sacası, ölümler üzerinde konuşuyoruz, Türkiye'de 
Süren olaylar üzerinde, olayların sonunda meydana 
gelen ö'lme ve öldürmeler üzerinde duryoruz, 

Böyle ıbtir konuda zaman kısıtlamasını düşünmek 
bile, benim için son derece saikmealı bir düşünce-

: dir. Kaldı iki biz, çok yerinde alınan bir kararla, Cum
huriyet Senatosunun toplanma saati olan saat 15.00' 
ten, çalışmaları saat 10.00'a almış bulunuyoruz. Saat 
15.00'e kadar olan ve saat 15.00'ten 19.00'a kadar olan 

; süreler rahat çalışabiteceğjrndz sürelerdir. Kaldı ki, 
19.00'dan sonra da bu süreyi rahatlıkla uzatabiliriz. 

, Zaman harcayalım, zaman verelim, gün verelim; 
saat değil, bu işlere gün verelim, ama üyelerin bu-

l raida söyleyeceği bir şey varsa, bir sözcük varsa, bu-
; nun bir tanesini zaman kısıtlamasıyle söylemesıinden 
> lütfen alıkoymayalım. 

Neyin acelesini yapıyoruz değerli arkadaşlarım?. 
; Biz İktidar Partisi olarak, İktidar Partıiginin Grupu 

o'ıiaralk bu konuda herkesin ibildiğiınii burada geniş ge-
' ruiş, enine boyuna söylemesini istiyoruz. Burada söy

lenenlerden sıkılan bir üyenin olacağım ve bundan 
ötürü de dikkatlerin dağılacağını ben sanmıyorum. 

Onun için, istirham ediyorum Sayın Başkan, hiç 
' olmazsa bu konu saat 15.00'e kadar olan çalışma sü-
: resine kadar bir kısıntıya uğramamalı, eğer üyelerin 
: zaman kullanması pek fazla sürerse, ancak o saatten 
: sonra bugün bıitirilmesi gerekiyorsa, bir kısıtlamaya 
i gidilmesini ben öneriyorum. Hatta saat 19.00'daki ça-
'• lışma saatini, gerekirse biz 24.00'lere kadar uzatarak 

bu konunun en ayrıntılı yerine kadar burada görüşül
mesinin sağlanmasını teklif ediyorum. 

Önergemin bu nedenle biz aleyhindeyiz efendim:. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Unsal. 

i Önerge lehinde Sayın Ege, buyurunuz efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş-
. kan, değerli arkadaşlarım; 

Konuların üzerinde dururken, müzakerelerde ol
sun, Genel Kurullarda, komisyonlarda, hatta grup-

i larda olsun, daima idealizmden hareket ederiz. Rea-
: üst olmak mecburiyetindeyiz. 

20 - 30 kişi söz alıyor ve bu 30 kişiyi siz bıraka
caksınız, arzu ettiği kadar konuşacak... Çok rica edi-

' yorum, insan psikolojisinde dinleme gayreti, dinleme 
süresi ne derecedir; onu hiç düşünüyor muyuz?.. 

, Düşünmüyoruz. Ne olacak?.. Farzımuhal, Sayın ar-
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kadaşımızın teklif ettiği gibi, süresiz konuşma imkâ
nı vereceğiz; çıkacak burada üç arkadaşımız konu
şacak, sonra salonda kimse kalmayacak. 

Arkadaşlar; 
Biz, devekuşu gibi her halde başımızı kuma sok

madık. Biz, sadece burada karşılıklı birbirimizi tat
min etmek için de konuşmuyoruz. Bu konuşmalar ef
kârı umumiyeye aksetmektedir. Bunu bütün Tüıkiye 
dikkatle dinlemektedir. 

Biraz önce oturduğum yerde, Sayın Başkan lüt
fetti, ifade etmek imkânına sahip oldum. Yarın arife. 
Ne oluyor arkadaşlar?.. Bir Bayram geliyor; milletin 
kendine göre Bayram için düşüncesi var, hareketi 
var, susu var, busu var... Bizim yapmış olduğumuz 
şu müzakerelerin vatandaş indinde, millet indinde bir 
değeri varsa, bunu şu günde haletmek mecburiyetin
deyiz. 

Sayın arkadaşımın dediği gibi, farzımuhal, mev
zu çok geniş, bırakalım herkes istediği kadar konuş
sun enine boyuna; sonra gece tahdit edelim... Peki, 
o zaman bu eşitsizlik olmuyor mu?.. Daha önden söz 
almak imkânına sahip olmuşlar uzun konuşacaklar, 
sonra belli bir saate geleceğiz, ondan sonra kısıtla
yacağız... Ne olacak sonra?... Sonra; onlar on daki
ka konuşsun... Olmaz muhterem arkadaşlar. Bu eşit
sizlik olur; bir. 

İkincisi; diyelim ki, bugün bitirmeyelim. Mecbur 
muyuz?.. Bunu yarına, öbür güne salkıtalım. Sarkıt
tık; ne olacak?.. Kim gelecek?.. Realist olalım arka
daşlarım. Hangi konu olursa olsun, demir sıcakken, 
tavındayken dövülür; eğer tavını geçirirseniz, sıcak
lığı giderse, bu iş sulanır ve değerini, kıymetini kay
beder. 

O bakımdan; ne söyleneceği zaten malum, grup
lar bunu söylediler. Arkadaşlarımızın bunlara çok 
büyük bir şey katacağına benim inancım yok. 

NÎYAZİ UNSAL (Erzincan) — Hiç bir şey söy
lemedi gruplar. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Çok şey 
söylendi ve söylenebilir. Zaten bu kürsüden söylenen
ler şimdiye kadar nazarı itibare alınsaydı, birçok 
şeylerde şimdiye kadar bunun çarelerini çoktan bu
lurduk. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Onda beraberiz. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Maale

sef, söyleyen galiba biraz kendisi dinliyor, karşıda-
kileri kaale almıyor, burada herkes bir nevi kürsü
de konuşmakla kendini tatmin etmiş oluyor, iş biti
yor. İstediğimiz o değil muhterem arkadaşlar; biz 

buraya bekçi dövmeye gelmedik, üzüm yemeye gel
dik. O bakımdan, burada yapılan müzakerelerin çok 
iyi ve herkesi tatmin eder şekilde iken, anlaşılır bir 
durumda iken neticelenmesinin faydası olduğu inan
cındayım. 

Herkes konuşsun; fakat tahditli konuşmak mü
himdir. Tahditli konuşabilmek, hazırlıklı olmak de
mektir. Yarım saatte ne söylenemez muhterem arka
daşlar?.. Yarım saatte insan birçok şey söyleyebilir, 
eğer hazırlıklı ise; ama değil ise, üç saat de verseniz 
o zati muhtereme üç saat de az gelir. 

O bakımdan, bu önergeler yerindedir. Zaman kay
betmeyelim, yarım saatle tahdit edelim ve arkadaş
larımızı yarım saat içerisinde fikirlerini beyan et
mek imkânına kavuşturalım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Önergenin leh ve aleyhinde... 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz yerimden bir şey arz edeyim. 

Takririmle alakalı yeni bir durum hâsıl oldu. Sa
yın Niyazi Unsal yadırgadı takririmi ve «Ben ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu uzun uzun görüşül
mesini istiyoruz», dedi. Şayet Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına konuşan Niyazi Unsal Bey ve Cum
huriyet Halk Partisi Grupu kifayeti müzakere takri
ri vermeyecdkse... (CHP sıralarından, «Grup adına 
konuşmadı» sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Adalı bir dakika. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Eğer Cumhu

riyet Halk Partisi Grupu, Sayın Niyazi Ünsal'ın ağ
zından ifade ettiği gibi, ariz amik görüşülmesini isti
yorsa, kifayet takriri verilmeyecekse, ben takririmi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Benim takriri 

vermekten maksadım; beyler istediği kadar konuşa
cak, ondan sonra kifayet takriri verilecek, biz hiç ko
nuşamayacağız. Eğer kifayet takriri vermeyecekler-
se, herkes istediği kadar konuşsun. 

BAŞKAN — Sayın Adalı, hiç kimsenin böyle bir 
amacı olmadığı ortada. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Grup ifade et
sin. 

BAŞKAN — Sayın Niyazi Unsal, böyle bir öner
ge geleceğini... 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Zapta geçti, 
okuyun zabıtları efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika bitireyim ben. 

— 76 — 



C. Senatosu B : 4 8 . 11 . 1978 O : 1 

Sayın Unsal, bu sabah böyle bir önerge geleceğin
den elbette ki haberdar değildi, benim böyle bir tek
lifte bulunacağımdan da haberdar değildi. Kaldı ki, 
sınırlandırma ile ilgili önergeler üzerinde üyeler lehte 
ve aleyhte söz alırlar, gruplar adına konuşma yapıla
maz. Sayın Unsal, kendi adına konuşmuştur. Grup 
adına değil. Çünkü ben, Grup adına kendisine söz 
vermemişimdir. Sayın Niyazi Unsal, bir üye olarak 
gayet normal bir hakkını kullanmıştır; nasıl ki siz, 
doğal bir şekilde önergeyle bir hakkınızı kullandı
nız. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, bir şey arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, görüşme açmam. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Aceleye geldiği için ben önergemi, «Konuş
maları 30'ar dakika ile sınırlandırılması», diye verdim. 
Oysa Sayın Başbakan konuşacak; tashih ederek, «Ki
şisel konuşmalar ile ilgili sınırlandırma 30 dakika ol
sun»* şeklinde rica ediyorum. 

BAŞKAN — Başbakanın görüşmesiyle ilgili de
ğildir. Sadece... 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Kişisel konuşmalar için; Başbakan hariç. 

BAŞKAN — Onu söyledim. Hükümetin görüş
meleriyle en ufak bir ilgisi yok. 

Önergenin lehinde ve aleyhinde konuşuldu. Öner
ge şartlı olarak değil; yani «İleride Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu tarafından bir yeterlik önergesi veri
lemez, verilmesin.» kaydı ve şartı konamaz. Bir üye
nin peşinen herhangi bir hakkını elinden alma imkâ
nı yok ise, bir grupun da davranışını önceden kayıt
lama imkânı mevcut değildir. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Başkan, 
ben Cumhuriyet Halk Partisi Grupuna rahatlık ver
mek için önergemi geriye alıyorum. 

BAŞKAN — Yalnız siz alıyorsunuz. 
Sayın Çelebi'nin önergesi vardır, geri aldıklarını 

ifade etmediler. 
Sayın Hüsamettin Çelebi, görüşmelerin üyelere 

ait kısmının 30'ar dakika ile sınırlandırılmasını iste
yen önergeyi vermiş, önerge üzerinde lehte ve aleyh
te konuşmalar bitmiş, usul gereği yerine getirilmiş
tir. Önergeyi oylarınıza arz edeceğim: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Konuş
malar 30'ar dakika ile sınırlıdır. 30 dakika en çok 
olan müddettir. 

Buyurun Sayın Tuncel, Plan üzerinde. 

SÜLEYMAN TUNCEL (İzmir) — Sayın Başkan, 
sözlerime başlamadan evvel zatıâlinizden bir istirha
mım olacak. 

Dün, yeni bir yönetimle Yüce Senatoyu idare et
meye başladınız. Bu yönetimle, konuşmanın sonun
da zatıâliniz bir özet yapmaktasınız. Konuşmamı tav
zih edebilme imkânına kavuşabilmem için, zatıâl'iniz 
tarafından eğer anlaşılamayan bir nokta varsa» ko
nuşmamın zamanında kesilmesini ve neyi kastettiği
mi sormanızı hassaten rica edeceğim. 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim. 

SÜLEYMAN TUNCEL (Devamla) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Tahsis edilen zamanın kısalığı nedeniyle bende
niz, anarşi ve terörizmin fikir mihrakı üzerinde du
racağım. 

Kanaatimce, herhangi bir hareket kadar, o hare
kete sebep teşkil eden inanç da mühimdir ve hasta
lığın esasını teşkil eder. 

Hepimizin bildiği gibi, 1960 - 1970 senelerinde, 
sırasıyla Amerika ve Avrupa'da görülen gençlik olay
ları, 1968 senesinde Türkiyemize de sıçramıştır. 

Başlangıçta masum talebe istekleri gibi görünen 
çalkantılar, tedricen, kitle yürüyüş ve gösterilerine 
dönüşmüş, istek ve gayeler daha da vuzuha kavuş
muştur. Başlangıçtan itibaren, fizikteki etki ve tepki 
kanunu, sosyal hadiselerde de kendisini göstermeye 
başlamıştır. 

Bir kısım gençlik, kitap, eğitimde fırsat eşitliği, 
sosyal adalet, özgürlüklerin kısıtlı oluşu gibi sebep
leri, düzenin çarpıklığında görüyor ve bunları kendi 
Marksist görüşlerine bir paravana olarak ileri sürü
yorlardı. Bu arada, her geçen gün renklerini pembe
den kızıla; en sonunda kıpkızıla boyuyorlardı. 

Bu harekete reaksiyon gösteren ikinci grup ise, 
başlangıçta; «Bu vatan sahipsiz değildir.», diyordu. 
Başlangıçtan itibaren, hareketin kökeni hakkında İk
tidar ve muhalefet bir görüş birliğine varamıyorlardı. 
O zaman İktidar olan Adalet Partisi, «Hastalığın kö
keni komünizmdir.»» derken, başta Cumhuriyet Halk 
Partisi ve sol partiler, «Bu bir hastalık değil, sosyal 
bünyenin sağlamlığıdır.» teşhisini koyuyorlardı. 

Adalet Partisi, «Okul ve fabrikaların işgal ve tah
ribi suçtur.», derken, Cumhuriyet Halk Partisi «Boy
kot da işgal de aynıdır.» diyor; fakat asıl maksa
dını açıklamak için ayların geçmesini bekliyordu. 

Adalet Partisi, «Dernekler politikayla iştigal ede
mez.» derken, Cumhuriyet Halk Partisi ve sol parti-
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ler, «Politika kimsenin inhisarında değildir.» diyor
lar ve baskı gruplarından bahsediyorlardı. 

Adalet Partisi Mecliste, «Amerikan Elçisinin ara
basını yakanlar komünistlerdir.», derken, zamanın 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve arkadaş
ları, Mecliste bar bar bağırarak, «Milliyetçi gençlere 
komünist diyemezsiniz.» diyor ve Meclisi terkediyor-
lardı. 

Adalet Partisi, «Toprak işgallerinin, Anayasanın 
mülkiyet hakkını zedelediğini» savunurken, Cumhu
riyet Halk Partisi Genel Sekreteri, tıpkı Lenin gibi, 
«Anayasa üzerinde doğa kanunları vardır.» diyordu. 

Adalet Partisi, «Anayasa ve yasalar muvacehesin
de icra organı güçsüzdür.» derken, Cumhuriyet Halk 
Partisi, «Anayasa tatbik edilmiyor ki, boşluk olup 
olmadığı meydana çıksın.» diyor; kanunların yeterli 
olduğunu savunuyor ve düzen değişikliğini öneriyor
du. 

Kamuoyu, «Eşitlik, sosyal adalet, bölgelerarası 
denge, kamuoyu reform, NATO'ya hayıf düzen de
ğişikliği» gibi lallarla çalkalanıyor, yürüyüş üzerine 
yürüyüş tertipleniyor; talebe, işçi, hoca ve hatta yük
sek hâkimler bile gayri kanuni yürüyüşlere katılıyor
lardı. Bu arada siyasi ajitasyonu amaçlayan DİSK 
yürüyüşü münasebetiyle zamanın Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Sekreteri «Ben de işçi olsam, aynen ha
reket ederdim»! diyor ve komünist ihtilal provasını 
destekliyordu. 

Kaza organı; bilgisizlik, eksik delil gibi muhtelif 
sebeplerden felce uğramıştı. Mahkemeye verilen en 
azılı komünistler dahi kısa bir zamanda ya tehiri ic
ra veya beraat kararı aldıklarından ortalıkta kahra
man gibi dolaşıyorlardı. Durum; 1897 - 1900 Çarlık 
Rusya'sına çok benziyordu. 

Bu atmosfer içerisinde 12 Marta gelindi ve Silah
lı Kuvvetlerce Adalet Partisi İktidarı devrildi. Tari
himize «12 Mart» diye geçen müdahalenin orjinal 
gayesi ne olursa olsun, bazılarımızca faşist dönem 
olarak kabul edilsin veya edilmesin; ana icraat bakı
mından; bu dönem Marksizmin düşündüğü gibi, Dev
letin güçsüzleştirilmesi ve sönmesini değil, takviyesi
ni, toplumun restorasyonunu ve icranın güçlendirme 
prensiplerini getirmiştir. 12 Mart, hastalığın teşhis ve 
tedavisi bakımından, düşürdüğü Adalet Partisinin te
mel görüşlerini benimsemiş, Cumhuriyet Halk Parti
si mütalaalarını ret etmiştir. 

Cumhuriyet Halk PartH Genel Sekreteri, suçlula
rla ifadelerine ve mahkeme kararlarına rağmen, mah
kûmların mahkûmiyetlerini kabul etmemiştir; suçu, 

I ajan provakatörlere, kontr-gerilla örgütlerine atmaya 
t çalışmıştır. Bu arada 12 Mart hareketinin kendisine 
[ ve yandaşlarına karşı yapıldığını iddia etmiştir. 12 
I Mart anti Marksist bir niyetle icraat verdiğine göre, 
l Sayın Ecevit'in Marksist olup olmadığı ileride ania-
£ şılacaktır. 
I 1974 yılı, Marksist komünistler için bir derlenip 
1 topallanma yılı olmuştur. 1975 yılından başlayarak 
[ terörist hareket her geçen gün şiddet ve alanlarını ar-
ı tırarak bugüne ulaştık. Bugün binlerce aile ocağı sön-
I müş, her gün her yerde silahlı, bombalı öldürme, soy-
I gun ve kaçırma oluyor, milli servetler ve tarihi bina-
[ 1ar tahrip ediliyor. İyi organize edilmiş gizli hücreler, 
I mahirane vur-kaç taktiği uyguluyorlar. Görünüş odur 
I ki; durum geçen yıla nazaran vahimdir. Bu gidişle 
I gelecek yıla nazaran 1978 yılı ehvenişer olacaktır. 

t Sayın senatörler; 
| Bu kadar genç; hayatının baharında terki dünya 
I etmiştir. Bunca hadiseye rağmen, hâlâ Adalet Partisi 
t ve Cumhuriyet Halk Partisi hastalığın teşhisinde bir-. 
I leşememişizdir. 
I Sayın Ecevit, geçen hafta Van ilimizde yaptığı bir 
l konuşmada; «Faşizm, demokrasi ile idare edilen bir 
t memlekette hiç bir zaman halkın reyleri ile iktidara 
I gelmemiştir. Türkiye'de gelemeyecektir, arkadaşlarım 
t kaygılarında haklıdırlar. Kahrolsun faşizm diye bağı-
I rırlarken, geçen yılbaşına kadar Türkiye'de faşizm İk-
I tidarda idi; onu biz savaşsız, kavgasız, halkımızın 
I gücü ile iktidardan indirdik»! diyor. (CHP sıralarm-
I dan «Doğru doğru» sesleri). 

I Halen Türkiyemizin talihsizliği, dünyanın yakın 
I tarihini dahi hatırlamayan bir Hükümet Başkanına 
I sahip oluşudur. Sayın Başbakan, Hitler'in Almanva' 
I nın başına darbe ile mi geldiğini sanıyor?.. 1933 sc~ 
I nesinde Almanya'da yapılan genel seçimleri kazanan 
t Nazi Partisi ve onun Başkanı Hitler'i, zamanın Cum-
I hurbaşkam Hindenburg istemiye istemiye, hüküme-
I ti kurmaya memur etmiştir. Nazi diktatörlüğü ise, 
t Reichstag'm kendi yasama yetkilerini tıpkı bizde ol-
I duğu gibi, Yetki Kanununda olduğu gibi, Hükümete 
I devredilmesiyle başlamıştır. Geçen yılki iktidarın, fa-
j şist bir idare olduğuna gelince, Sayın Başbalkan ya 
I faşizmi bilmiyor veya bugünkü sosyalist ileri gelen-
I lerinin birbirini sosyal faşist, küçük burjuva faşisti, 
I gibi temel ve anlamdan yoksun ithamlarına bir yeni-
I sini ekliyor. 
I Sayın senatörler; 
I Faşizmin amacı, bir anayasa dejenerasyonu ile İ t 
[ beral veya sosyal demokrasiye son vererek hüküme-
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tin her şeye hâkim olduğu bir dikta rejimi kurmak f 
ve idame ettirmektir. Ayrıca, faşizm, sınıfları ve sı- I 
nıf mücadelelerini ortadan kaldırmak, üreticilerin 
lonca sistemi içinde ahenkli olarak işbirliği yapması- | 
nı öngören bir düzen kurmayı amaçlar. Faşizmin bir i 
memlekette var olabilmesi için öncelikle bir İl Du-
çe, bir Cagoule bir Führer ile onun emirlerine bilâ- I 
kaydüşart itaat edecek bir parti lazımdır. (CHP sıra- I 
larından «Var, var» sesleri). I 

Diktatör idareyi ele alınca, ülkede tek parti ida- I 
resi hâkim olur. Diktatörün sözleri kanun mesabe- I 
sindedir. Muhalefet partilerine yer verilmez; hür ba- [ 
sın, hür sendikacılık, hür seçim, bağımsız mahkeme- j 
ler kabul edilmez; insan temel hak ve hürriyetleri | 
ayak altına aJınır. [ 

Kıymetli arkadaşlarım; [ 
Klasik olarak faşizmin gayesi ve işleyiş tarzı böy- r 

Ie olduğuna göre, ellerinizi vicdanınıza koyarak ge- I 
çen sene İl Duçe, yani faşist diktatör kimdi?... Sü- | 
leyman Demire! mi veya ortakları mı?... Ortaklan i 
ise, bu ne biçim diktatördü ki, başkasından emir ve | 
talimat alıyordu. Muhalefet partileri yok muydu, siz- l 
ler burada değil miydiniz?... Temel hak ve hürriyet- l 
ler kısıtlı mıydı?... Basın, TRT sansür altında mıy- J 
di?... Bu iddialara evet diyebilecek, aramızda kimse- I 
nin bulunduğunu zannetmiyorum. Eğer varsa, bun- j 
lar dünyadaki sosyalist yoldaşlarının taklitçileridir. ı 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ben va
rım, ben. i 

SÜLEYMAN TUNCEL (Devamla) — Kavram 
kargaşalığı yaratmaktan fayda umanlardır. Faşizm, ı 
Anayasamızca ve yasalarımızca yasak bir rejimdir. Bu [ 
iddiama sahipleri vatanperver ise, bugün Hükümette- I 
dirler: Bütün dosyalar, varsa delilleri ellerindedir. | 
Bunları Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi ederler, fa- I 
şist parti veya partileri kapatır, suçluları tecziye et- I 
tirirler. Hem suçlayıp, hem bir şey yapmamak dur
gun suyu bulandırmaktır. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri). 

Ba hususu burada bağlarken, Sayın Başbakana 
şunu hatırlatmak isterim; Mussolini 1914 senesine 
kadar sosyalistti. İspanya faşizminin kurucularından 
Ernssto Gimenez Cabeılero önceleri komünist parti
si ileri gelenlerindendi. İngiltere Faşist Partisi Başka- [ 
nı Oswald Mosley İşçi Partisi milletvekili idi ve ni- ı 
riayet Dr. Göbels hayatının sonuna kadar sosyalist ı 
bir inanca sahipti, bütün bu tarihi hakikatlar karşı- i 
sında, hakiki sosyalistlerin sol franksiyonlarda ara- t 
nıp bulunması bizce daha uygun olur. | 
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Kıymetli arkadaşlarım; 
Madalyonun öbür yüzüne gelince^ yurt sathında 

yaygınlaşan anarşi ve terörizmin, bölücülüğün kuva-
yi muharrikiyesi Marksist, komünist bölücülüğün ve 
son zamanlardaki mezhep kavgalarının temelinde iser 

aynı belanın bulunduğu Türk milletinin büyük bir ek
seriyetinin' kanaati haline gelmiştir. 

Neşredilen kitap, gazete ve dergiler Marksist li
teratür ile doludur. Duvarlara yazıları yazıların bü
yük çoğunluğu Marksist kökenlidir. Mesela, «Yaşa
sın sosyalizm»!, «Yaşasın marksizm» cümlelerinin kö
kenlerini izah etmeye lüzum yok; bizatihi her iki slo
ganın izahı içindedir. «Kohrolsun emperyalizm»:, 
«Kahrolsun faşizm»ı, «Faşistlere ölüm», «Faşizme ge
çit yok» tabirleri tıpkı bizde olduğu gibi, dünyanın 
birçok yerinde kendi lisanları ile duvarlara Marksist
ler tarafından yazılmaktadır. Marksistlerin en büyük 
düşmanı, faşizm ve emperyalizm düzeyine ulaşmış 
kapitalizmdir; sebebi budur. 

«Dünya işçileri bilrleşin» cümlesi, her büyük şeh
rimizin duvarlarının ve DİSK toplantı salonlarının 
yüz karası olarak göze çarpmaktadır. Bu cümle, 1848 
Komünist manifestosunun son cümlesidir. 

«Bu kan denizinde yakında kızıl güneş doğacak
tır» cümlesi, Komünist enternasyonal marşının son 
cümlesidir. 

Bütün bunlar, pankartlar halinde yürüyüş ve mi
tinglerde taşınacak; ancak bunları taşıyanlar masum 
delikanlılar olacak. Bunu böyle kabul etmek safdil
lik olur, gaflet olur kanaatindeyim, 

1976 - 1977 yıllarında Kari Marks, Lenin, Stalin 
resimleri, orak - çekiçli amblemler ve kızıl bayraklar 
taşınacak. DİSK, kendi uğraşım sahasını bırakarak 
sınıf sendikacılığı kisvesi altında, alenen proletarya 
diktasını savunacak. 30'u aşkın sonu «DER»t le biten 
dernekler aleni Marksist propoganda yapacak. TÖB -
DER salonunda «Asimilasyoncu eğitime son» panosu 
altında, Sovyet Rusya veya Kızıl Çin eğitim sistemi 
tartışılacak. 

TÖB - DER r İGD, İKD toplantılarında «Yaşa
sın Sovyet Rusya» diye tempo tutulacak. TRT tele
vizyonunda endirekt, radyolardan direkt komünist 
propogandası yapılacak. Türk Halk Kurtuluş Ordu
su, TİKKO, DEV - GENÇ ve saire silahlı, bombalı 
mücadele ile komünizmi memlekete getireceklerini 
açıklayacaklar ve bütün bunlar hergün 174 çeşit" kı
zıl varakname ile açıklanacak, teori ve eylem strate
jisi tartışması yapılacak; ama bütün bu hadiseler kar
şısında matbuat ve TRT, «Karşı görüşlü gruplar»* 
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derse ilgililer duymamazlıktan ve görmemezlikten ge
lirlerse; Hükümet, «Ben kimin ne düşündüğünü ve 
ne okuduğuna karışmam; eylem haline gelirse düşü
nürüm»; diyebilirse, bu güzel ülke ve rejimimizi kay
bederiz. 

Kaybedersek ne olur?... Komünizmi hedef alan 
tıpkı Bulgaristan, Macaristan ve saire gibi, Türkiye 
Halk Cumhuriyeti olur, Rusya'nın Avrupa'da seki
zinci peyk devleti oluruz. 

«Biji rızgarı Kürdistan»i, «Azadi Kürdara»), «Do
ğu halklarına özgürlük», «Halklara özgürlük»*, «Kür-
distan halkı esaret zincirini kıracaktır...» Ülkesi ve 
milletiyle bir bütün olan Türkiye Cumhuriyetini par
çalamayı amaçlayan, altında buram buram komü
nizm yatan sloganlardır. Mücerret olarak bu slogan
lar teker teker alındığında Marksizmden ziyade, ırk
çı şovenizm bulunabilir; ama bu sloganların izahı 
babında yazılan kitap, broşür ve dergilerde daha ilk 
satırdan itibaren Marks'ın irlanda ve Polonya için 
vaktiyle yazdığı yazılardan Lenin'in «Ulusların Ka
derini Tayin Hakkı adlı kitabına kadar her çeşit en
ternasyonal komünist fikirleri dipnot olarak görmek 
mümkündür; ama idareci ve savcılarımız bunları gör
mek, işitmemek ve söylememek evladır, prensibini 
gütmektedirler. 

Doğu Almanya'daki gizli Türkiye Komünist Par
tisi Programı bir dergide yayınlanıyor. Bu programda 
Kürdistan, Lazistan ve saire gibi halkların otonomi
sinden bahsedilmektedir. Zanlıyı, 50'ye yakın avukat 
savunuyor ve bu arada «Komünist Partisine özgür
lük»! diye bağırılıyor. 

Olmaz böyle şey. Bu tertibin içinde olanlar gaflet 
içindedirler, hıyanet içindedirler. Asırlarca aynı gaye 
için çalışmış, bu vatan için şehit olmuş bu milletin 
evlatlarını mikroskop altında tahlillere tabi tutarak 
cımbızla ayırmaya kalkışanlar, kendi hadlerini bilme
lidirler. (AP sıralarından «Bravo»ı sesleri). 

Bütün bunlar ve zamanın darlığından dolayı sa
yamadığım binlerce hadiseden doğan ağır bunalımın 
başlıca müsebbibi Cumhuriyet Halk Partisi içindeki 
küçücük bir azınlığın sol ve sosyalizm tutkusudur. 
Bu bakımdan, biraz sonra söyleyeceklerim çok büyük 
çapta milliyetçi ve Atatürk'çü Cumhuriyet Halk Par
tilileri iltizam etmez. Kendilerini peşinen tenzih ede
rim. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Tenzih etmeye ge
rek yok. 

SÜLEYMAN TUNCEL (Devamla) — Öyle söy
lerseniz, kabul etmiş olursunuz. 

I SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Biz bir bütünüz. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Mektup 

adresini buluyor. 
SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Bunlar boş şeyler. 
SÜLEYMAN TUNCEL (Devamla) — Halen 

Cumhuriyet Halk Partisi, içerisinde böyle bir zihni
yet ve idare hâkim olmuştur ki, solun her türlüsünün 
hamişidir. 

1976 senesi Moskova'daki Dünya İşçileri ve Bey
nelmilel Komünist Bayramına iki milletvekili ve bir 
büyük şehir belediye başkanı iştirak eder de «Senin 
orada ne işin vardı»ı denmez. 1974 senesinde Sovyet 
Rusya Komsomol Teşkilatı Genel Kongresine bir 
Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve Gençlik Kol
lan Genel Başkanı iştirak eder de kimse ağzını açıp 
bir laf etmez. 1978 senesinde bir milletvekili Dünya 
Komünist Gençlik Festivaline katılmak üzere Küba' 
nm başşehri Havana'ya gider; dünya komünistlerinin 
bir araya gelerek komünizmin dünyaya nasıl yayıla
cağı görüşülüyor, taktik ve strateji tartışmaları yapı-

I lıyor da, bir Allah'ın kulu çıkıp «Senin orada ne işin 
J vardı? >x demiyor. 

1977 - 1978 senelerinde Taksim'de yapılan îşçi 
Bayramı adı altmda yürütülen komünist gösteriye kit
le halinde Cumhuriyet Halk Partisi Parlamenterleri 
katılıyor, kendi belediye başkanları fiili vazife gö
rüyor da «Sizin orada işiniz ne, partimizi lekeliyor
sunuz» diyen yok. 

Halen Hükümette olan Bakanlar, Kari Marx hak
kında kitaplar tercüme eder; muhtelif memleketler
deki uygulamalar hakkında Cumhuriyet Halk Parti-

j si gençlik kollarında seminer ve forumlar tertipleye
rek Marxist düşünce çemberini genişletmek çabasın
da bulunurlar da, partilerinden hiç bir kimse «Ne 
oluyor?..» demezse ve küçücük azınlığın beyin yıka
masına karşı ses çıkarmazsa, komünizmi hedef alan 
tek bir dünya hükümeti kurmayı amaçlayan Sosya
list Enternasyonale Cumhuriyet Halk Partisi üye olur 
da «Bu Anayasa ihlâlidir»' diye kimse konuşmaz ise, 
Devlet, rejim, vatan tehlikededir demektir. (AP sıra
larından «Bravo», sesleri). 

Ayrıca, eğer Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baş
kanı, seçim için gittiği bir yerde «1938'lerin kahra
man mücahitleri ve onların yiğit evlâtları»; diye se-
lamlamışsa... 

BAŞKAN — Sayın Tuncel 5 dakikanız kaldı ona 
göre konuşmanızı tamamlayınız efendim. 

SÜLEYMAN TUNCEL (Devamla) — « 
I mücahitleri ve onların yiğit evlâtları*» diye selamla-
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mışsa, «Doğuya komando, batıya fabrika» demişse, 
«Bu deprem, batıda olsaydı bu binalar yıkılmazdı. 
Batıya sağlam, doğuya çürük binalar yapılıyor.» de
mişse. Yapılacak birkaç kilometre köy yolu için 
doğulu vatandaşlarıma «Senelerden beri tabi tutul
duğun üvey evlat muamelesine son veriliyor» der ve 
bunu TRT'den «Güneş yeni doğmuştur Türkiye'nin 
doğusun^» dedirtmişse ve en nihayet yapılan bir 
bölge toplantısında «Güneydoğu halkı asırlardan 
beri esaret altında tutuluyor» evet; «Güneydoğu 
halkı asırlardan beri esaret altında tutuluyor]» demiş
se, bölücülüğün özünü kendisini yapmış olur. (AP 
sıralarından «Bravcj» sesleri) 

Bütün bu ahval ve şeraitle orada yaşayan halkı
mız, yalnız «Güneydoğu halklarına özgürlük)» diye 
bağırmakla yetinmeyip, silaha sarılırlarsa, Birleşmiş 
Milletler Anayasası, İnsan Haklan Beyannamesi, 
Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi, Türkiye Cum
huriyeti Anayasası gereğince meşru olur. Hareket 
ise, esaretten kurtulmuş olarak vasıflandırılır. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
İnsanlar hisleriyle maluldür. Aynı dine inanan

lar, aynı görüşü paylaşıp aynı yolun yolcusu olanlar, 
ister istemez, birbirlerini himaye ederler. Bu gibi
lerin objektif olmalarına ve tarafsız davranmalarına 
imkân yoktur. Her sol cereyan gibi, Cumhuriyet 
Halk Partisi de Marx fikriyatından esinlenmiştir. 
Onun için Cumhuriyet Halk Partisi sol terörizm kar
şısında tarafsız olamamaktadır. Çünkü programına 
Marx girmiştir, Lenin girmiştir, Dimitrof girmiştir, 
Tito girmiştir. Kendi fikriyatını başka yollardan ta
hakkuk ettirmek isteyenlere karşı fikirdaşlık ve ak
rabalık hissi bağları vardır. Hamilik buradan neşet 
etmektedir. 

Aramızda bu ithamı ağır bulanlar, isyan edenler 
ve ispat etmemi arzu edenler bulunabilir. Şimdi, 
280 sayfa olan Cumhuriyet Halk Partisi programında 
paragraflar halinde dağıtılan Marxsist, Leninist gö
rüşlerden yalnız birkaç tanesini okuyacağım : 

Sayfa 10, Milliyetçilik, 3 ncü paragraf : «Türk 
Ulusunun mutluluğunu, gönencini, esenliğini gözetir
ken tüm insanlığın da mutluluğuna, gönencine, esen
liğine katkıda bulunmaya özen gösterir.,» 

Bunun aslını araştırmak isteyen arkadaşlarıma, 
Lenin'in Ulusların kaderini tayin hakkı, sayfa 187, 
188'i okumalarını tavsiye ederim. (CHP sıralarından 
«Lenin'i okumu?}» sesleri) 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Lenin'i 
okumuşsun. (CHP sıralarından gülüşmeler) 

SÜLEYMAN TUNCEL (Devamla) — Devlet
çilik... İki masum cümle söyleyeceğim.. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Lenin'i 
çok okumuş, tehlikeli olmuş çok. (CHP sıralarından 
gülüşmeler) 

SÜLEYMAN TUNCEL (Devamla) — Müsaade 
edin, vaktim olmadığı için söyleyemiyorum, vakit 
müsaade ederse Sayın Başkan, bunların hepsini oku
rum. 

Üçüncü paragraf, sayfa 14: «Devlet işleyişinde 
halkın etkinliğini artırarak yönetenle yönetilen ikili
ğinin giderilmesi ilkesine yönelir.]» Çok masum bir 
cümle, anlaşılması da zor . 

Anayasa Profesörü Dr. İlhan Arsel, Anayasa Hu
kuku demokrasi, 60 ncı sayfasında şöyle söylüyor 
bu cümle için : «Marxist demokrasiye göre hürriyet 
vasıta* değil; fakat sadece erişilmesi gereken bir ga
yedir. Bu gayeye; yani hakiki hürriyet haline, daha 
doğrusu idare eden ve idare edilen farkının bulun
madığı devlet denilen müessesenin ortadan kalktığı 
gerçek hürriyet haline vasıl olabilmek için, klasik de
mokrasinin başvurduğu vasıtaya, yani bugünkü nata
mam hürriyette itibar etmek doğru değildir. Marxist 
demokrasi gerçek hürriyet haline hürriyetten gayri 
vasıtalarla erişebildiğine inanmıştır. Çünkü ona gö
re hürriyet, bugünkü yetersiz ve gayri mükemmel 
haliyle gayeye vasıl olabilmek için hiçte uygun ve 
müessir vasıta değildir. Bilakis, mahzurlu olduğu 
kadar da tehlikeli bir şeydir. Filhakika Marxist de
mokrasiye göre, gerçek hürriyet halinin bugün için 
tahakkuk etmes*)» diye devam ediyor. 

Sayfa 24: Komünist toplumun Marx tarafından 
1871'de Louis Blangui'den Paris Komünü zamanında 
taşıdıkları sloganlardan ilham alarak kısaca şöyle 
tarif edilmiştir; İngilizcesini okuyorum, «Afford 
from each according to his ability; goödsto each ac-
cording to his needs,> Tercümesini söylüyorum, tıpa
tıp; CHP programı 24 ncü sayfa, 2 nci paragraf 
«Herkes topluma yeteneğince ve gücünün yeterince 
katkıda bulunmalı, toplum da herkesin gereksin
melerini hakça karşılamalıdır.|» Bunun gibi birçok 
paragrafları burada sayabilirim, vaktim bitti. 

Bütün bunları okumamın sebebi, sol anarşi ve 
terörizm ile Cumhuriyet Halk Partisi programı ara
sındaki müşabehete işaret etmektir. 

Sayın Başkan; 
Sözlerimi bağlarken, delaletlerinizle Sayın Baş

bakanın 2 soruma cevap vermesini rica edeceğim : 
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1. Türkiye'de gizli veya aleni faşist devlet kur
mak isteyen kişi, dernek ve parti var mıdır?.... Bun
ların isimleri nelerdir?... Bunlar hakkında Hülcümct 
ne gibi muamele yapmaktadır veya ne gibi muamele 
yapmayı tasarlamaktadır?... 

2. Aleni, komünist toplum kurmak isteğinde bu
lunan dernek ve sendikalar hakkında Hükümet ne 
düşünmektedir, bunlar hakkında idari bir kovuşturma 
yapmakta mıdır?... 

Sayın senatörler; 
Bu hale gelişimizde, işçisi, işvereni, öğrencisi, öğ

retmeni, idarecisi, yazarı ve parlamenteri, hâkimi 
hatalar zincirine yeni halkalar ekleyerek geldik. Her
kes eteğindeki taşı dökerek bir vicdan muhasebesi 
yapmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Tünce], iki dakika 
da geçti. Rica edeyim cümlenizi bağlayın. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bitiyor zaten, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İki dakika da geçti diyorum. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 2 dakika daha 

konuşsun. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Beyefen
di, cümlesini bitirsin. 

SÜLEYMAN TUNCEL (Devamla) — ... Ve 
diyorum ki, geliniz Atatürk Ülküsünde ve sevgisin
de toplanalım. Çare Büyük Atatürk'ün irşatlarıdır. 
Gittiği ve gitmek istediği yoldur. Geliniz hep bera
ber gençliğimize söylediğimiz «İmtiyazsız, sınıfsız 
kaynaşmış bir kitleyiz;» marşını tekrar söyleyelim ve 
nihayet geliniz «Kahrolsun faşizm, kahrolsun komü
nizm» diyelim. 

Yüce Senatoya saygılar sunarım. (AP sıralarından 
alkışlar, «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Süleyman 
Tuncel. 

Sayın Yusuf Ziya Ayrım, buyurun efendim. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; 

Yıllardır bu kürsüden bir sürü akademik, ilmi 
münakaşalar yapılırdı. Fakat birbirimizi suçîaya 
suçlaya, memleketi bu hale getirdik. Şimdi de, otur
muş kara kara düşünüyoruz ve her gün birbirimizle 
karşılaştığımız zaman, «Memleketin hali ne olacak, 
inşallah iyi olur» demek suretiyle vakit geçiriyoruz. 

Muhterem senatörler; 
Bugün, yurdumuz iki tehlikeyle karşı karşıyadır: 

Bunlardan birisi, her gün tırmanan anarşi, diğeri 
enflasyondur. 

Bugünkü konumuz anarşi olduğu için, ben ümi 
bir konuşmadan ziyade, misaller vermek suretiyle, bu 
misalleri kendi bölgemden vermek suretiyle anarşinin 
ne şekle geldiğini gözlerinizin önüne sermiş buluna-

; cağım. 
Muhterem senatörler; 
Son yıllarda güzel yurdumuzu yaşanmaz hale 

getiren, kardeşi kardeşe vurduran anarşik olayların 
sebeplerini, ülkemizin sosyo - ekonomik sorunlarına, 
bölgelerarası farklı kalkınmaya, toplum yapısının sü
ratle değişerek kentleşmeye doğru gitmesine, müna
kale ve muhabere imkânlarının artmasına, telivizyon 
yayınlarına, eğitim sistemindeki bozukluklara, TRT' 
nin kasıtlı neşriyatına bağlayanlar oldu Esas bun
ların yanında ağırlık kazanan hususun, Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin ihtilalle yıkılmak suretiyle halk
lara dayalı bir hükümet kurulmasının açıkça görül
düğü hepimizce malum olsa gerek. 

Yurdumuzun jeopolitik bir bölgede bulunması, 
bizi bir türlü mağlup edemeyen düşmanlarımızın, iç
teki satılmış vatan hainleriyle elbirliği ederek, vata
nımızı parçalamaya uğraşmaları, gün geçtikçe başa
rıya ulaşmakta ve kardeş kardeşi amansızca öldür
mektedir. Bizler, ise, bu hadiselere seyirci durumda 
kalmaktayız. 

Arkadaşlar; 
Durum vahimdir. Yurdumuzu parçalamak için 

ne lazımsa yapılıyor. Buna rağmen, Hükümet Baş
kanı kısır çekişmelerle vakit geçirerek, kamuoyunun 
dikkatini başka taraflara çekmek üzere demeçler ver
mekte, işlenen suçlarda kendilerine yeni ortaklar 
aramaya kalkışmaktadır. Halbuki, bu Hükümet ku
rulduğu zaman anarşiyi önleyecektir diye kendisine 

1 umut bağlamıştım. Maalesef yanılmışım. 

Hükümet Başkanı evvela «üç ayda önleyeceğim» 
diye başladı; üç ay, altı ay oldu, altı ay on ay oldu; 
fakat anarşi her gün gittikçe hızını artırdı. Birçok 
ilçelerimiz, birbirlerine, il merkezlerine, komşu illere 

; gidemez oldular. 

Sayın Başkan; 
Kars'ın Aralık, İğdır, Kağızman, Sarıkamış ilçe

leri halkı Kars'a gidemiyor; «Faşistsiniz» diyorlar, 
Erzurum'a gidemiyor; «Komünistsiniz;» diyorlar. 

, Peki Sayın Başbakan, bu ilçelerin hali ne ola
cak?... Ben bu hususta Sayın Hükümet Başkanını 
haksız buluyorum. Örgütleri, illa vatandaşları kam-

'• pa ayırmanın hevesi içindeler. CHP'nin merkez or
ganı bir gazetede Sayın Başbakan, neşredilen maka-

; leşinde ve birçok beyanlarında devleti faşistlerin ig-
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gal ettiğini ifade ederek «Ben ancak devleti bu fa
şistlerden temizlemekle meşguldüm/» diyordu. Acaba 
MC döneminde iktidarda -olan bizleri de mi bu kad
ronun içerisinde mütalaa ediyor?... 

Muhterem senatörler; 
Sayın Başbakanın «Faşist idarq> dediği MC dö

neminde Kars ilimizde, bütün ilçelerimiz birbirlerine 
rahatça gidip gelmekte, vilayet merkezlerine rahatça 
gitmekte iken; o dönemde tek bir vatandaşın siyasi 
cinayete kurban gitmediği meydanda iken, halbuki 
iktidarları döneminde ölenlerin sayısı 20'yi geçti. 
Hemen hemen hiç birisinin de faili yakalanmış de
ğil. 

Kars'ta ilçeler arasındaki geçimsizlik şimdi de 
köylere sirayet etmiş bulunmaktadır. Baskı hareket
leri evvela Ardahan ilçesinde başladı, oradan Kars'a 
intikal etti, oradan Digor ilçesine, şimdi de Sarı
kamış'ta devam ediyor. Bakm, birkaç ay içerisin
de Digor ilçe merkezinde olan hadiselerden bahse
deceğim. 

Digor ilçesinde birkaç ay içerisinde Mahkeme 
Başkâtibi Mülazım dövülerek kollan kırılıyor. Tekel 
Memuru Mahmut, Nüfus Memuru Muharrem Tok-
can, Maliye Memuru Asım ve Meteoroloji Memuru 
saldırıya uğruyor, evlerinin camları kırılıyor. Bele
diye Reisinin Ali Kutay isminde Ayvaz Aluç'un kar
deşleri dövülüyor ve birçok dövülenler de bunların 
arasında. Yani, bir baskı grupu devam ediyor. 

Muhterem senatörler; 
Sağdan da olsa, soldan da olsa ölenler Bulgar, 

Rus veya Yunan uyruklu değil, bunlar bizim çocuk
larımızdır. Kamplara ayrılarak birbirlerine düşman 
edilmiş bu gençleri, hükümetlerin tarafsız alacağı 
tedbirlerle barıştırmak mümkündür. Hükümetler, 
toplumun ve memleketimizin geleceği için yalan söy-
lememeli; fakat hürriyetleri kısıtlamadan icabında 
zor kullanmalıdrılar. Maalesef mevcut Hükümette 
bu vasıfları göremiyoruz. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'mizin geleceği için en büyük tehlike, eği

tim kifayetsizliği sebebiyle kafası boş diplomalı kişi
lerin zamanla mesuliyet mevkilerini işgal etmeleridir 
ki, okulların normal öğretim yapmaması bizi yavaş 
yavaş bu istikamete doğru götürüyor. Düşmanları
mızın arzuladığı en mühim husus da budur. 

Siyasi partüerimiz ve Hükümet anarşinin teşhisin
de bir türlü görüş birliğine varmıyor. Parlamenter
lerin tekrar seçilmek arzusu, siyasi partilerin iktidar 
hırsı ağır basıyor. 
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Milli Birlik Grupu sözcüleri muhtelif bütçe gö
rüşmelerinde anarşik olayların sebeplerini üç grupta 
mütalaa ediyorlardı: 

1. Anayasa dışı «So^> diye adlandırılan sosya
lizm kisvesi altındadaki ihtilalci grup, 

2. Hepimizin müşterek ilkesi olan Türk milli
yetçiliğini daha sağa kaydırmak isteyen grup, 

3. Ülke ve millet bütünlüğünü tehlikeye düşü
recek bölücülük hareketleri. 

Muhterem senatörler; 
Anayasaya dışı sosyalizm kisvesine bürünerek 

memlekette bir ihtilal yapmak suretiyle rejimi devir
mek isteyen bu grupu temsil eden dernek başkanları 
12 Mart muhtırasından evvel devletin radyo ve te
levizyonundan ve halkın gözleri önünde silahla neti
ceye varılacağım ilan ettiler. O zamanın CHP'lile-
rinin kurdurmuş olduğu sosyal demokrat dernekler, 
Feyzioğlu CHP'den ayrıldığı zaman TÜRK-ÎŞ'in 
karşısına gelmesi aleyhinde tezahüratta bulundular. 
Büahara azılı anarşistlerden bazılarının, güvenlik 
kuvvetlerinin vurmasına emir verilince, çok iyi hatır
lıyorum; bu kürsüden, şimdi içimizde bulunan bir 
senatör arkadaşımız şöyle bağırıyordu : «Şayet bun
ları vurursanız, sizi vatan haini ilan ederiz.» İşte, 
parlamenterlerin kötü kişileri, hükümetlerin himaye
leri bizi bu duruma getirdi. 

Millet ve ülke bütünlüğünü tehlikeye düşürücü, 
bölücü hareketlerin daha ziyade Doğu ve Güneydoğu 
illerimizde olduğu bir realitedir. 

Arkadaşlar; 
Her şeyi açıkça konuşmanın zamanı gelmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin temeli Doğuda 
atılmıştır. Tehlikeyi de bu bölgelerden beklemek en
dişesi vardır. Çünkü, düşmanlarımız bütün imkânla
rıyla yıkıcı ve bölücü hareketlerini bu mıntıkalara 
teksif etmişlerdir. Yalnız şurasını açıkça itiraf ede
rek söyleyebilirim ki bu bölgenin tabandaki halkı çok 
sağlamdır. Memleketinin bütünlüğü için her zaman 
canım ve malım vermeye hazırdır. Yalnız, yükseko
kullara ve üniversitelere devam eden bu bölge ço
cukları malum dernek ve kuruluşların ağına düşmek
te, bölücülük fikri ile zehirlenmektedirler.. Birçok 
yerlerde babalar çocuklarından şikâyet etmektedir. 
Pırlanta gibi gençlerimiz zehirlenmektedir. Hükümet
lerimiz bunlara çare bulmakla mükelleftir. 

Doğu ve Güneydoğu da halk çok pahalıya silah
lanmaktadır. TIR'lar dolusu gelen otomatik süah-
lah 70 - 75 bin liradan müşteri bulmaktadır. 
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CHP Hükümeti iktidara geldiği zaman silah ve
sikaları üzerinde bazı değişikliklere gitmişti; fakat 
bundan bir netice alınmadı. 

Benim istirhamım şudur : Avrupa'da silah satışı 
serbesttir. Türkiye'de de serbest olması lazımdır. Çün
kü, bugünkü hükümetin tutumu karşısında vatanda
şın can ve mal güvenliği kalmamıştır. 

Arkadaşlar, milletvekili ve senatörler olarak bu 
Türk toplumundan ayrı mıyız? Hepimizin silahı var. 
Yasak olduğu halde, burada hiç çekinmeden silah ta
şıyan arkadaşlarımız vardır. Şimdi bu Senatoyu ara-
sam muhakkak % 50'mizin üzerinde silah çıkar. Biz 
can emniyetimizden çekiniyoruz. Bizim canımız kıy
metli de, vatandaşın canı kıymetli değil midir? 

O halde vatandaşlarımıza da serbestçe silah taşı
ma yetkisi verilmelidir. Zaten bu anarşik olayların 
arkasında silah kaçakçılığı yaptırılıyor; büyük para
lar dönüyor, büyük vurgunlar oluyor. Bu hükümet 
ve hiç bir hükümet bir türlü bunu köküne inemedi. 

Şimdi, iddia ediyorum; bu hükümet halka can ve 
mal güvenliği sağlayamadığı için Kars'tan ve köyle
rinden göç başlamıştır. Eşkiyalar köylerde kifayet
siz güvenlik kuvvetleriyle düğünlerde hora tepmek
tedir. Bunu söylüyorum; hükümet yetkilileri «Yan
lış» derse, ispata hazırım. Onlar benim konuşmala
rım için desinler ki, «Bunlar yalandır.» o zaman bun
ları ispat ederim. 

Sayın senatörler; 
Öğretmenlerin kifayetsizliği, eğitim sisteminin bo

zukluğu gençliğimizi çıkmaza sokmuştur. 
Öğretmen adam yapan makine demektir. Bu ma

kine arızalanmıştır. Bugünkü gibi, işe yaramaz adam 
yapıyor. Bu makinenin tamiri uzun zamana vabeste
dir. 

Hükümet, bölücü fikirleri aşılayan öğretim üye
leri hakkında kesin tedbirler almalıdır. 

Bundan bir müddet evvel Ankara'da TÖB-DER' 
in büyük kongresi yapıldı. Hepimiz basından takip 
ettik. Bunlar kongrede 5 - 1 0 grupa ayrıldı. Allah rı
zası için bunların içinden bir tanesi çıkıp da, «Ben 
Türk öğretmeniyim.» demedi. Şimdi, biz gencecik 
çocuklarımızı bu öğretmenlere teslim ediyoruz ve 
diyoruz ki, «Bize vatana bağlı genç yetiştir.» 

Bu mümkün müdür?.. Sizin takdirlerinize arz 
ediyorum. Bir defa görevlenmişler; görevleri de bö
lücülük. 

Hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı bu hadiseleri 
yakından takip etmesine rağmen, bu öğretmenler 
hakkında hiç bir işlem yapmaması calibi dikkat ve 
düşündürücüdür. 

Son olarak Sarıkamış ilçesinde TÖB-DER bina
sında bir tertip hazırlanıyor. Bunu vilayetin valisin
den, emniyet müdüründen öğrensinler. Onların fi
kirlerine benim hürmetin vardır. Bir tertip hazırlıyor
lar, TÖB-DER binasındaki 40-50 kişi çıkıyor; bun
dan 4-5 gün evvel bir bomba atıyorlar. «Vay efen
dim, TÖB-DER'e bomba atıldı.» diye, oradan şehre 
doğru hücum ediyorlar, 40-50 kadar işyeri tahrip edi
liyor, ertesi günü de yine iddia ediyorlar, bilmiyo
rum doğru veya yalan, «TÖB-DER'den atıldı.» di
yorlar, «Yok, başka yerden atıldı» diyorlar. Bir lise 
talebesi vuruluyor. Derhal Radyo ve Televizyon di
yor ki, «suçlular yakalandı, üç kişi mahkemeye sevk 
edildi. Halbuki, basiretli Türk yargıcı bu işin düz
mece tertiplerle olduğuna kanaat getirerek bu gençle
ri serbest bırakıyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
İşte memleket parçalanmaya gidiyor. Çünkü, yu

valar belli, nereden ne olduğu belli. 
TÖB-DER'e bu binayı kim veriyor? Sarıkamış 

Belediyesi veriyor. Evvelce bu bina 3 200 liradan ki
raya verilmiş. Bu mukavele belediye tarafından fes
hediliyor, teminatı iade ediliyor, bu bina bedava mı, 
paralı mı belli değil, TÖB-DER'e veriliyor, «Buyur 
siz burada faaliyetinizi gösterin» deniyor. Ardahan' 
da Hamallar Derneği de böyle olmuştur. 

Ayrıca, bir SARTUR Oteli var. Bu otel 22 bin 
liradan geçmiş devirde kiraya verilmişken, bunun mu
kavelesi feshediliyor, yeniden 10 bin liraya kiraya ve
riliyor. Arada, 12 bin lira fark var. İşte hükümetin 
bunun üzerinde durması lazım. «Vurgun» diyordu, 
«savurganlık» diyordu; bunlar, bütün o menfaatlar 
bu hale getiriyor bu işi. 

Sayın hükümet yetkilileri; 
Bu tedbirlerden lütfen vazgeçin. Tarafsız, eşit 

muamele yapmayı prensip edinin. Yazıktır; Türk ve 
dolayısıyla Kars halkına. 

Muhterem senatörler; 
Güvenlik kuvvetleri ve "başındakiler tarafsız ve 

menfaatsiz hareket ettikleri takdirde anarşinin ön
lenmesi mümkündür. Halbuki, Hükümet bugünkü 
tutumuyla yalnız sağdakiîerin kötkünü kazımaya ça
lışıyor. 

Arkadaşlar; 
Bugün memleket kamplara ayrılmıştır. Yukarıda 

da arz ettiğim gibi, sağdakiîer de bizim çocuğumuz, 
soldakiîer de; biz bunları öldürmekle bitiremeyiz. 
Yani bunları kardeşlik havası içerisine sokmak mec
buriyetindeyiz, kötülük yapmakla sokamayız. Hükü
metlerin görevi de budur. 
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Şimdi, mütemadiyen Sayın Başbakan, «Kökü ka
zındı» diyor. Kimin kökü kazandı?.. Her gün anar
şi tırmanıyor, birbirini öldürenler daha acımasızca 
öldürüyor. 

Tek bir kişinin bazen bir ilin asayişini altüst et
meye kafi geldiği bir gerçektir. Burada kendisini 
müdafaa imkanı olmayan kişiler hakkında konuşmak 
istemem; fakat bu adamın Kars vilayetine o kadar 
büyük fenalığı vardır ki, bugün 20 kişinin ölmesine 
sebep olmuştur. Bir türlü bunu hazmedemiyorum, 
beni bağışlayın. Onun için geçmiş emniyet müdürü
nün marifetleri hakkında bazı hususları dile getire
ceğim. Biz Karslılar olarak kısa zamanda buna şa
hit olduk. 

CHP iktidarları döneminde Kars'a tayin edilen 
Dev-Gençli emniyet müdürü, mayıs ve haziran ayla
rında bu kürsülerden yaptığım konuşmalarda arz et
tiğim gibi, şayet bu müdür o zaman görevden alın
saydı Kars'ın asayişi bu kadar altüst olmazdı. O za
man istenmeyerek beni haksız göstermeye çalışan 
muhaliflerim hatalarını anlayarak, ancak 4 ay sonra 
müdürü Kars'tan aldırttıiar. Kars'taki anarşinin teş
vikçisi ve himayecisi olan müdürün nakli esnasında 
militan kadrolar derhal faaliyete geçerek, Biz dev
rimci müdürümüzü bırakmayız» diye polis karakol
larına, belediyeye, vilayete hücum ettiler. Yalan mı
dır? Kars Belediyesini bombaladılar, yalan mıdır"?.. 
Kars'ın asayişini önleyecek müdürün durumu bu 
merkezde idi. Ne yazık ki, bu şahsın derhal görevden 
alınarak hakkında takibat açılması lazım iken, maa
lesef başka bir ilimize müdür olarak atanması ikti
darın acizliğinin bir ifadesidir. Şayet, bu müdür za
manında alınsaydı, İğdır'da 5 vatandaşımız hayatla
rını kaybetmeyecekti. İğdır olayları bu müdürün ter
tibinin eseridir. 

Bir minibüs yanıyor, 40 tane Ülkücü gözaltına alı
nıyor. 

Arkadaşlar, 
Bir minibüsü 5-10 kişi yakar, 40 kişi yakmaz ve 

sonra malum; İğdır'da 5 kişi ölüyor. 
Bu müdürün Kars esnafı üzerinde menfaat sağla

yıcı derneklerle de ilişkisi vardır. Kars'ta hemen he
men hiç bir esnaf yok ki, şer kuvvetlerine aidat öde
mesin. Hatta, bir gün kendisinden külliyetli miktar
da haraç istenen bir işadamı şikayet için emniyet mü
dürüne gider, konuyu anlatır. Müdürün cevabı; 
«Bunlarla uğraşılmaya gelmez. 50 - 60 bin lira verin 
de başınızdan savın». Bunu dedikten sonra arkadaş
lar, istirham ediyorum, bunun altında ne yatıyor? 

I Ramazan Bayramından evvel çok yakınım, kayın
pederim seviyesinde bir işadamının bir bankadan di
ğer bir bankaya 500 bin lira aktarma yaparken, 500 
bini de vuruluyor. Kısa süre sonra suçluları tanıdığı 
için yakalıyorlar; para meydanda yok, 500 bin lira. 
Evet arkadaşlar, bu para o adamdan gitmiş değildir. 

j Bu para Devletten getti, çünkü, bu zat bu parayı ver-
j giden düşecektir. 

Şimdi, nasıl oluyor da, Kars gibi bir yerde iki sa
at içerisinde suçlular yakalanıyor, 500 bin lira gidi
yor? Bunda menfaat olmazsa, olmaz. 

Ben olay sırasında İstanbul'daydım, o zaman de-
j dim; «Bu parayı bulamazsınız» «Niye?..» dediler. 

«Verirler her birisine 300 bin lira, 100 bin lira, bu 
iş olur.» dedim. O hale gelmiş memleketin durumu. 
Yalan mıdır bunlar?.. Yazık. 

Sayın senatörler; 
Anarşik olaylar eğitim enstitülerimizin bulun-

I duğu ilerde daha yoğundur. Sebebine gelince; bu 
okullara talebelikle ilgisi olmayan TÖB-DER'in di
rektifiyle militanlar yerleştirilmiştir. Bunların yegâ
ne gayesi, zor kullanarak haklı sindirmek, şunu bu
nu dövmek, menfaat sağlamaktır. Kars ve Sivas do
layları bunun tipik bir örneğidir. 

Sivas'ta vali evvelceden hadise çıkacağını tah
min ederek, bu militanların bazılarını gözaltına al-

I dırtıyor; fakat o gece Yerel İşler Bakanı Sivas'a ha
reket ediyor. Bu militanlar serbest bırakılıyor. Bıra
kılmalarının neticesi olan kanlı tablo malum, 10 ölü, 
100 yaralı, Hükümet muvaffakiyetle göreve devam 
ediyor. 

Arkadaşlar; 
I Diyoruz ki, «Parlamento murakabe görevini yap

sın.» Dört ay önce Kars'taki Eğitim Enstitüsüne alı
nan talebeler hakkında Sayın Milli Eğitim Bakanın
dan, «Bu eğitim enstitülerine kimlerin alındığını, han
gi okulardan mezun olduklarını, doğum tarihlerini, 
doğum yerlerini, baba adlarını» bana bildirmelerini 
istedim. Çok şükür 10 gün evvel istediğim bilgiler 
elime geçti. Bu ivedi yardımlarından dolayı kendile
rine teşekkür ederim. Fakat tablo şu : 

Kars'taki Eğitim Enstitüsünün kapasitesi 500 ki
şilik, 500 talebe okuyabilir. MC döneminde 375 mev
cudu vardı. Bugün kaç kişi olsa beğenirsiniz?.. 1 925 
kişi. Şimdi Sayın Başbakana soruyorum; hakikaten 
bu çocuklar okuyacaklar mı?.. Arkadaşlar, buraya 
nihayet 200 kişi sığabiliyoruz, buraya 500 kişi sığ-

I' maz, toplantı için. Eğer bu çocuklar okuyacaklarsa 
başka, eğer okumayacaklarsa o da başka şey. İşte 
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Kars'taki anarşinin temelinde birinci derecede bu 
eğitim enstitüleri yatıyor. 

Arkadaşlar; 
Bir de, bu talebeler okula kaydedilirken, nüfus hü

viyet süzdanı olmadan nasıl kayıt yapılıyor? Benim 
buna bir türlü aklım ermiyor. Listelere bakıyorum, 
birçoklarının doğum tarihleri ve doğum yerleri yok; 
parantez açmışlar, bulamamışlar, listeye koymamış
lar. Bu ne lakayıtkktır, ne biçim Milli Eğitim Ba
kanlığıdır?» 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Cephe döne
minde yaptınız bu kayıtları, Ali Naili Erdem yaptı 
bu kayıtları. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Efendim, 
öteki kendisini kayadan attı diye siz de atamazsınız. 
Öteki kötü ise, siz de bunun misalini veremezsiniz. 
Kendinize eş yapmayın, bırakın bunları. Memleket 
bu hale geldi, daha ne istiyorsunuz?.. Birbirimize gi
receğiz artık, başka çaresi kalmadı. 

Ben Kars'a gitmeden evvel Sayın Başbakanıma 
telgraf çektim, «Kars'ta can ve mal güvenliği kalma
mıştır. Bizim can ve mal güvenliğimizi nasıl temin 
edeceksiniz?..» diye sordum. Gönlüm arzu ediyordu 
ki, orada kaymakam veya vali desin ki, «Sen Sayın 
Başbakana böyle bir telgraf çekmişsin, bunun sebebi 
nedir?.. Gel de görüşelim.» Bu denmedi; fakat son
radan İçşileri Bakanından bir yazı aldım, (malum o 
telgraf üzerine) «İste şu oldu, emniyet müdürü değiş
ti, yerine falan gittim.» Fakat, ben bir parlamenter 
olarak çok üzülerek ifade ediyorum, ben kendi vila
yetime giderken yakınlarım kendi arabama binme
me bırakmadılar. Arkadaşlar, bu acı bir durumdur. 

MC döneminde 1,5 yıl okumuş İğdır, Tuzluca, 
Aralık, Kağızman, Sarıkamış ilçelerindeki öğrenci
ler okulara sokulmayarak mezun olamamışlar bu 
eğitim enstitüsünden. Bilahara okula alınan talebeler 
de, sözde hızlı eğitim namı altında (Bilmiyorum bu 
nedir?..) 5 - 6 ay okuyarak öğretmen çıkıyor ve öğ
retmenlik kadrolarını işgal etmeye başlıyorlar. Ca
nım 5 - 6 ay okuyan adamdan öğretmen olmaz. Öğ
retmenlik zaten meslek olmaktan çıkartılmış ki, Türk 
gençliği onun için bu hale geldi. Onu meslek olmak
tan çıkarttık, onun için bu hale geldi. 

Sayın Başbakan, Kars Eğitim Enstitüsünün tale
beleri zaman zaman otobüs ve minibüslerle İğdır, 
Tuzluca, Sarıkamış, Kağızman'a baskınlar 3^apıyor-
lar. Radyo ve televizyon da söyledi biliyorsunuz, 
İğdır'a bunlardan dört otobüs sokulmadı. Benim il
çem olan Tuzluca'da iki otobüste hüviyet tespiti ya

pıldı. Kağızman'da bunlar adam dövdüler. Sarıka
mış'ta hadiseleri çıkaran bunlardır. Peki, bunlarda ne 
gibi bir disiplin kovuşturması yaptı Milli Eğitim Ba
kanlığı veya valilik?.. Yani, kim ne yapıyorsa yanın
da kalıyor. Pek tabii ki, gençler de bunu görünce 
özeniyorlar. 

Hükümet son aylarda artan anarşi karşısında ka
muoyunun ilgisini başka tarafa çekmek için beyanlar
da bulunmuştur. Örneğin, CHP Küçük Kurultayında 
Sayın Başbakan, Türkeş'le ilgili bir rapordan bahset
ti. Tabii şu anda bu lüzumlu muydu, değil miydi, 
onun için bir şey söylemeyeceğim. Yalnız, lüzumlu 
idiyse bir şeyin açıklanmasını isteyeceğim. 1974 yı
lında iktidar oldukları zaman niçin bu konu üzerinde 
durmadı?.. Benim en çok üzerinde durduğum şu : 

Arkadaşlar, burada geçmiş hükümetlerin başba
kanları hakkında «hırsızdır» diye tempo tuttunuz. 
Şimdi, iktidarsınız çıkarın neyi varsa meydana. Ni
ye çıkarmıyorsunuz, niçin çıkarmıyorsunuz?.. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Mecliste, Mec
liste çıkacak. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Affı daı 
siz çıkardınız. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Şurasını 
açıklıkla ifade edebilirim ki, CHP aşırı solun işga
line uğramıştır. Hakiki CHP'liler söz sahibi değil. 
Kars'ta durum bu merkezdedir. Sayın Hükümet Baş
kanı anarşi hakkında yeni teşhisler arıyor. Buna 
ne lüzum var, 12 Mart Muhtırası ile şerefli Türk 
Ordusu ve başındaki kumandanlar tehlikenin nere
den geldiğini ve anarşi mihraklarını tespit ederek Ör
fi İdare mahkemelerince suçluları tevkif ederek hap
se sokmuştu. Ne yazık ki 1974 CHP iktidarı bun
ları affettirmek gafletine düştü. Bu suçlu militanla
rın birçokları vatansever CHP'lilerin istememesine rağ
men Devlet kadrolarını işgal etmiş bulunmaktadır. 

Bir örnek vermek istiyorum: Benim bölgemde, 
hudut kasabamda bir öğretmen vardı. Bu öğretmeni 
bir gün çuvaldan bir elbise giyerken gördüm arka
daşlar, çuvaldan bir elbise yapmış. «Niye bunu giyi
yorsun?» diye sordum. Efendim, «Geçinemiyorum» 
dedi. Doğru, öğretmenlerin parası azdır. Bir hem
şirenin 13 bin lira aldığı bir memlekette, bir öğret
mene 3 bin lira verilirse bu hadiseler böyle gidecek
tir. Bir mühendise 7 500 lira, bir öğretmene 2 500 
lira ver; «Git idare et, ondan sonra da bu talebeyi 
yetiştir.» de. Bu nasıl iştir?... 

Şimdi, zaman geldi, bu öğretmeni Örfi İdare 
mahkemeleri Diyarbakır'da mahkûm etti. Diyarba-
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kur'a gönderdi, hapsetti. 1974 Af Kanunuyla hapis- I 
ten çıktı. Çıktıktan sonra bu arkadaş Rusya'ya kaç- I 
ti, bu vatandaş Rusya'ya gitti. Orada gezdi, dolaştı, I 
eğitildi; tabii kanunlarımıza göre bir müddet sonra I 
bu iade edildi. Burada geldi, Ankara Belediyesin- I 
de nemalandı. Şimdi bunu, Gürbulak hudut ka- I 
pısında koruma müdürü mü veyahut nedir öyle görü- I 
yoruz. Yani, «Git orada, gümrükte sen de soy- I 
maya başla...» \ I 

BAŞKAN — Sayın Ayrım beş dakikanız var. I 
ÖMER UGUZAL (Eskişehir) — ihtisasları var. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Biraz da Ül

kücülerden bahset, samimi adamsın, inanırım ben I 
size. I 

BAŞKAN — Sayın Feyyat... 

YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Vallahi bil
sem hepsinden söz ederim, hiç kimseden çekinmem. I 

Sayın senatörler; I 
Anarşinin kökünün kazınması için Hükümetin I 

başı açıkça ve samimi olarak Parlamentodan ve si- I 
yasi partilerden ne istediğini beyan etmelidir. Anar
şinin birinci teşvikçisinin muayyen dernekler olduğu- I 
nu bilmeyen yoktur. Anayasanın 56 ncı maddesi; 
siyasi partileri ister iktidarda, ister muhalefette ol
sunlar, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez un
surları olarak kabul etmektedir. Halbuki, Hükümet 
hareketleriyle bölücülük ve yıkıcılığıyle tanınan der
nekleri de bu demokrasinin vazgeçilmez unsurları 
gibi himaye etmenin çabası içinde. Bu suretle anar
şi önlenemez duruma düşmüştür; «Tavşana kaç, ta
zıya tut.» diyor. 

Doğu Anadolu'da güvenlik kuvvetleri kadro ba
kımından kifayetsiz, motorlu araç ve gereçlerden | 
yoksundur. Meselâ Ardahan ilçemizde 8 - 10 polis
lik bir kadro gülünçtür. Osmanlı İmparatorluğunun 
gerileme devrinde düşman donanması İstanbul'a yak
laştığı zaman, o zamanki Sadramaza «Ne tedbir 
alalım?» dendiği zaman, «Surları, kaleleri badana
lattırın.» demişti. 

Şimdi, öyle bir kritik durumdayız ki, anarşiden 
başka hiç bir şey düşünmeyeceğiz. Gidiyoruz, ba
kıyoruz ki, Jandarma Genel Komutanlığı restore 
ediliyor, boyattırılıyor. Bir taraftan yokluktan bah
sediyoruz, İçişleri Bakanlığını restore ediyoruz, Em
niyet Genel Müdürlüğünün boyandığını görüyoruz. 
Bizim bü manzara aklımıza geliyor; yani başka iş 
kalmamış, bunlarla meşgul oluyor. Bununla meş
gul olacağına güvenlik kuvvetlerini telsizle vasıta ile 
mücehhez kılsın. Yani, bir sen o binaları restore 
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etmese, 10 sene de mefruşat verilmese idare edile
bilir; fakat bunun tahammülü yoktur. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — O bina
ları boyamazsak olmaz bunlar. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Şimdi, Ma
yıs ve Haziran aylarındaki geçmiş konuşmalarımda 
Ardahan'daki «Hamallar Derneğinden» bahsetmiş
tim. Sayın İçişleri Bakanı da «bu derneğin kapan
dığını» söylemişlerdi; fakat 17 Ekim tarihinde bu 
dernek mensupları Ardahan'daki Hükümet Konağı
na ve Adliyeye baskın yaptılar bazı hükümlülerin 
serbest bırakılmasını istediler. Epeyce mücadele de
vam etti, bir jandarma erimiz yaralandı. Sonradan 
neticenin ne olduğunu bilmiyorum. 

Arkadaşlar, Ardahan'daki bu dernekler Kars'ta 
«Apolar Derneği» namı adı altında kuruldu. Şimdi, 
köylerde «Dev - Genç Yardımlaşma dernekleri, da
yanışma dernekleri» diyor.... İşte Dikme köyündeki 
son hadise de bunların bir neticesidir. 

Sayın Başbakan zaman zaman bu kürsülerden 
«Doğa Kanunu» ndan bahsediyordu. Toprak Re
formu Kanunu görüşülürken bundan bahsediyordu. 
Sayın Ecevit'in «Doğa Kanunu» hakikaten şimdi Ar
dahan'da tatbik edilmeye başlandı. Tepeler'in Bol 
köyünde Abbas Bey isminde birisinin bu yaz ça
yırları otları müsaviyen taksim edildi vatandaşlara. 
Arpaçay'ın Dıraç köyünde yine bir mandıracı aynı 
akıbete uğradı. 

Sayın Başkan; 
Konuşmamın sonuna geliyorum. Ankara'ya Ra

mazan Bayramında hayvan getiren 14 tane Göle'li, 
Arpaçay'lı, Nevşehir'li birçok tüccarlar, hayvan 
yüklü kamyon sahipleri şehrin hemen kenarında so
yuldu ve bunların soygunlarını yapan belli ki, bu 
eğitim enstitülü talebeler; gayet efendi, gayet rahat; 
«Neyiniz varsa verin.» diyebiliyorlar. Ben bu ara
banın plaka numarasını vilayete gönderdim; adli
yeye vermişler, serbest bırakılmış. Fakat, Göle'den 
de vardı o vatandaşlar, Arpaçay'ın Kuyucak köyün
den de vardı, üniversite talebesi de var içinde. Hat
ta Sivas'ta gelip bir ekibe, bir konvoya raslıvorlar, 
diyorlar ki, «Ne o, siz de iftarlık verdiniz mi?» 
vani, soygunda zorlayarak değil, «Neyiniz varsa ve
rin.» Bizim Doğu'da Devlet işte bu hale düşmüş. 
İşte anarşi buradan doğuyor.. * 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Ayrım. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Anarşi 

J mihrakları da buradan kaynaklanıyor. 
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Muhterem senatörler; 
Yalnız bu anarşinin, bu bölücülüğün ortadan 

kalkması için benim de kendime göre bazı önerile
rim var, onları dile getireceğim. 

Bölücülüğü ile tanınan, militan yetiştiren POL -
DER, TÖB - DER başta olmak üzere gereken der
neklerin kapatılması için kanuni değişiklik yapılma
lıdır. Devlet istihbaratı, ki ona bağlı bir sürü der
nekler vardır, onları saymıyorum, en başta gelen 
bir teşkilattır. Bugün gazetelerde bir şey okudum, 
çok üzüldüm. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
Başbakanına, mahiyetinde olan 5 tane polis haka
rette bulunuyor. Böyle bir şey olmasa dahi, şüyuu 
vukuundan beterdir. Yani, bakın Devlet olarak 
ne hale düşmüşüz? Beni çok üzdü bu hadise. Tür
kiye Cumhuriyeti Başbakanına bu hadise olduktan 
sonra, bize haydi haydi olabilir. İşte bu polislerin 
ayrılmasından meydana geliyor, kamplara bölün
müşlerdir. Nedir? Devletsiniz canım en başta. Bir 
tarafı tutun haklı olanı, haksızı atın gitsin, başka 
bunun çaresi yok. 

Devlet istihbaratı güçlendirilmelidir. Devletin is
tihbaratı olmalıdır, örgütler istihbarat yapamaz. 

Eğitim enstitülerinin başında bulunan POL -
DER'e ve sair derneklere ait kişiler buradan uzak
laştırılmalıdır. 

Jandarma Teşkilatının yetki ve kadrosu arttırıl
malıdır. 

Siyasi amaç güden polis mensuplarının görevle
riyle derhal ilişkileri kesilmeli, polis kadrosu güçlen
dirilmelidir. 

Üniversite ve liselerde anarşik olaylara karışan 
ilgililer disiplin cezasına çarptırılarak, okuldan uzak
laştırılmalıdır. 

Üniversitelerin kapalı bulunduğu sürelerde öğre
tim üyelerinin o günlere isabet eden yan ödemeleri 
verilmemelidir. 

BAŞKAN — Sayın Ayrım, cümlenizi lütfen 
tamamlayın. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkan. 

Adliye mekanizması süratle çalışır hale getirilme
lidir. Endişe altındadır Adliye, görev yapamıyor. 
Sayın Başbakan da valiler toplantısında bunu açıkça 
ifade etti. 

Güvenlik mahkemeleri yasası çıkartılmalıdır. Ar
kadaşlar, bu güvenlik mahkemeleri, Anayasanın 
136 ncı maddesinde yer almış. Fakat, bunun üze
rinde bir şey var. Benim aklıma bir şey geliyor; 

J acaba askeri hâkimlerden mi korkuluyor? Yani, 
güveneyim; ama neye güveneyim?... Koyun, bir mah-

I keme çıkarın bu suçlara bakmak için, hangi mah-
I kemeyi çıkarırsanız. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sizin 
I güveniniz yok mu, mevcut ağır ceza mahkemeleri

ne? 

I YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Hükümet 
| bütün bu hususları tahakkuk ettiremediği takdirde, 
I istifade edilen müesseseyi işleterek kendisinden evvel 
I gelmiş ve gitmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümetle

rine örnek olmasını temenni eder, hepinizi saygı 
I ile selamlarım. (AP sıralarından alkışlar.) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayrım. 

İçtüzüğümüz gereğince, gruplar adına üç sayın 
üye konuşmuştur. İçtüzüğümüzdeki hükme göre, üç 

I üye konuştuktan sonra Başbakan dilerse söz alır. 
I Grupları saymazsak üç üye konuşmuştur, Başba

kan dilerse konuşabilirler. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak 
Milletvekili) — Rica edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan buyurun. (CHP sı-
! ralarından alkışlar) Efendim, bir şey mi diyecek

tiniz? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

Hükümetin söz hakkı vardır, buna bir şey demi-
I yorum; ama bu kadar mühim bir meselede 35 ar

kadaşımız söz almış, 3'ü konuşmuş, daha 32 kişi-
I nin ne söyleyeceğini bilemiyoruz. Böylece Hüküme

tin araya girmesindeki yararı anlayamadım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, İçtüzük hükmüdür. 

Başbakan dilerse bu hakkını kullanır; takdir kendi-
I sine aittir. 

Buyurun Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak 
I Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato

sunun değerli üyeleri; 
Yüce Kurulunuzu saygıyla selamlarım. 

I Cumhurbaşkanlığınca Seçilmiş Üyelerden oluşan 
Grupun sayın üyelerinin, yıllardan beri ülkemizin en 

I önemli sorunu olan iç güvenlik sorunuyla ilgili ola
rak Devlete yönelen, ülke bütünlüğüne yönelen, can 
güvenliğine yönelen eylemlerle ilgili olarak bu Ge
nel Görüşme önergesini vermelerini şükranla kar
şılıyoruz. Elbetteki Cumhuriyet Senatosunun bu ko
nularda yapacağı görüşmeler Hükümete ışık tutacak
tır ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu eylemler 
karşısındaki, bu gelişmeler karşısındaki tavrının be-

j lirlenmesine olanak sağlayacaktır. 
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Grup sözcülerinin ve üyelerinin konuşmalarını ya
rarlanarak dinledim. Bu aşamada, özellikle grup 
sözcülerinin konuşmaları tamamlanmış olduğuna gö
re, Hükümet adına bu konuşmayı yapmakta yarar 
gördüm. Tabii görüşmelerin sonunda gerekirse faz
la vaktinizi almamaya gayret etmek koşuluyla yeni
den huzurunuza gelebilirim. 

Değerli üyeler; 
Terörizmle ilgili bir gerçek şudur ki, bugün te

rörizm yalnız ülkemizde değil dünyada yaygındır. 
Çeşitli ülkelerde, çeşitli rejimler altındaki ülkelerde 
değişik ölçülerde terörizm vardır. Benim bildiğim 
yalnız bu ay demokratik ülkelerde yapılan iki ulus
lararası toplantıda terörizm konusu ve bunlara kar
şı alınabilecek önlemler, takınılabilecefc tavır gö
rüşülmektedir, 

Terörizmin başladığı ülkelerde iç güvenlik kuvvet
lerinin bir süre etkinlik bakımından terörist eylem
cilerden geride kaldığı görülmektedir. Alman önlem
lerin bir süre yeterli etkinliğe varamadığı görülmek
tedir; fakat genellikle bu ülkeler hızla kendilerini top
layıp iç güvenlik 'kuvvetlerinin ve önlemlerin etkinli
ğini artırabilmektedirler ve o ölçüde de terörizmi sı
nırlayabilmektedirler. 

Bu ülkeler arasında önlemleri az çok yeterli dü
zeye bugünden eriştirebilmiş olanlar vardır; henüz 
yeterli düzeye eriştirememiş olanlar vardır. Demok
ratik ülkeler arasında her ikisinin de örnekleri gö
rülebilir. 

Demokratik ülkelerin terörizme karşı, tedhişçiliğe 
karşı önlem alırken, tutum saptarken iki tehlike
den, iki sakıncadan özenle kaçındıklarım görüyo
ruz. Birincisi, terörizmi önleyebilmek uğrunda de
mokratik hakları ve özgürlükleri sınırlı tutmaktan 
veya kısmaktan kaçınmaktadırlar. O kadar ki, al
dıkları önlemlerin uygulamada demokrasiyi zedele
yip zedelemediğini' zaman zaman, birkaç ayda bir 
gözden geçirme gereğini duymaktadırlar ve eğer bir 
önlemin demokratik özgürlükleri kısıcı etkileri ola
bileceğini uygulamada görürlerse o önlemleri kal
dırma yoluna gitmektedirler. 

İkincisi, bu demokratik ülkeler, terörizme kar
şı, iktidardakilerin, ya da daha geniş anlamda ege
men güçlerin beğenmedikleri akımlara karşı devlet 
dışı güçler oluşturmaktan kaçınmaktadırlar. İstisna
sız bütün demokratik ülkeler terörizmle karşılaştık
ları vakit, devletin gücünü demokrasi kuralları için
de etkinleştirerek terörizmle mücadeleye çalışmakta-
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dırlar. Bunların arasında devlet dışı birtakım so
rumsuz güçler oluşturarak o yoldan terörizmle veya 
iktidardakilerin beğenmedikleri siyasal akımlarla mü
cadeleye kalkışmış olan tek bir devlet yoktur. De
mokratik âlemde bunun bir tek istisnası maalesef 
geride bıraktığımız yıllarda Türkiye olmuştur. 

Bizde uzun süre bu konuda yapılması gereken
ler yapılmamıştır, yapılmaması gerekenler yapılmış
tır. Örneğin, Türkiye'nin Anayasası açısından ve 
yasaları açısından bazı alanlarda demokratik hak
lar ve özgürlükler bir hayli geniştir; fakat bazı ba
kımlardan da önemli sınırlamalar henüz vardır. Ge
ride bıraktığımız yıllarda özellikle 12 Mart döne
minde bu sınırlanmış olan özgürlüklerden bazıları 
büsbütün sınırlanmıştır, sınırlanmak istenmiştir; an
cak Anayasa Mahkemesi bunlardan bazılarını Ana
yasanın temel ilkelerine aykırı bulduğu için yürürlük
ten kaldırmıştır; ama o arada bu önlemler toplumda 
yeni bir huzursuzluk nedeni olmuş, birtakım tepki
lere yol açmıştır. 

Örneğin, burada çok haklı olarak, buradaki 
görüşmelerde çok haklı olarak, bir kısım kamu gö
revlilerinin siyasal amaçlı derneklere üye olmaların
dan veya amaçları dışına taşan birtakım derneklere 
üye olmalarından, bunlar içinde aktif görev alma
larından şikâyet edildi. Bu şikâyetlere yürekten ka
tılıyoruz; fakat bu kamu görevlilerine, kamu gö
revliliğinin sorumluluğuna ve işlevlerine uygun bi
çimde örgütlenme olanağının verilmemiş olmasının, 
kısmen verilmişken sonradan bu olanağın kalkmış 
olmasının maalesef bir acı sonucudur. Bununla ka
mu görevlilerine ille işçilere tanınan örgütlenme hak
kı kadar halklar tanınmalıydı; aynı haklar, aynı ör
gütlenme olanakları tıpatıp onlara da tanınmalıydı 
demek istemiyorum; bunu o ölçüde tanıyan ülkeler 
vardır; ama en azından kamu görevlilerinin ancak 
ve ancak nasıl meslek örgütleri içinde toplanabile
ceğini saptamak ve hangi kurallara uyacaklarını, na
sıl bir disiplin içine kendilerini sokabileceklerini ya
salarla ve Anayasa ile saptamak durumunda, dernek
lerin son yıllardaki yozlaşma sürecine girilmiş ol
mazdı. 

Üstelik, bu yasal olanak, bu demokratik ola
nak esirgendiği gibi, geride bıraktığımız yıllarda bir 
yandan bazı kamu görevlileri, (Devlet dairelerindeki 
memuruyla, öğretmeniyle, polisiyle) kendiliklerinden 
birtakım derneklere girdiler, birçoğu amaçlarından 
yozlaşmış olan derneklere girdiler, bir çoğu kamu 
görevlisi' işleviyle bağdaşamayan derneklere girdiler; 
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fatkat ocunla da kalınmadı, geride bıraktığımız dö
nemdeki iktidarların, üç yıllık dönem iktidarlarının 
en azmdan bir kanadı, kamu görevlilerinin büyük 
bir bölümünü bu tür derneklere girmeye zorladı. 
Amacından taşmış, demokraside yeri olmayan, ka
mu görevlilerinin girmeleri, üye olmaları asla uy
gun olmayan bazı derneklere geride bıraktığımız üç 
yılda iktidarın bir kanadı memurları girmeye zor
ladı, polisleri girmeye zorladı, öğretmenleri bu tür 
derneklere girmeye zorladı ve bazı görevlerde yük
selebilmek için veya yerini koruyabilmek için bu tür 
derneklere girmek âdeta kamu görevlileri için kaçı
nılmaz duruma getirildi. 

Böylelikle yapılmaması gereken bazı şeyler yapı
lırken, yapılması gereken bazı şeyler de yapılmadı, 
ihmal edildi. Örneğin, iç güvenlik kuvvetleri ve 
önlemleri bağışlanmaz bir ölçüde ihmal edildi. Biraz 
önce konuşan değerli Kars Senatörünü istifade ede
rek dinledim, emniyet kuvvetlerinin yetersizliğiyle 
ilgili, Kars'taki, Ardahan'daki polis sayısının yeter
sizliğiyle ilgili bütün söylediklerine katılıyorum; bun
lar gerçektir ve söyledikleri yalnız Kars için, Arda
han için gerçek değildir; söyledikleri Elâzığ için ger
çektir, Ankara için gerçektir, Adana, İstanbul ve 
Türkiye'nin pek çok yeri için gerçektir. 

Birçok ilimizdeki polis sayısı, örneğin bundan 
10 yıl öncekinden veya 5 yıl öncekinden daha az
dır; hatta Hükümete geldiğimizde, jandarma sayı
sı bundan 10 yıl öncekinin altında idi. Üstelik, öne
mi artmış birçok merkezde polis sayısı, emniyet gö
revlileri sayısı, artan şiddet eylemleriyle toplum suç
larıyla birlikte artacak yerde azalırken, bununla da 
kalınmadı, bunların eğitim düzeyleri akıl almaz dere
cede düşük tutuldu sayın senatörler. 

Bunu, en açık bir kamuyla takdirlerinize sunmak 
isterim: Çoğu ortaokul bitirmiş, ondan sonra uzun 
yıllar hayata atılıp ortaokulda öğrendiklerinin de bü
yük bölümünü unutmuş kimseler polis eğitimine alın
dı, iki aylık, sadece iki aylık eğitim verildi bunlara 
ve ondan sonra sırtlarına üniforma giydirildi, ellerine 
tabanca verildi ve «Sen polissin, bu memlekette can 
güvenliğini, mal güvenliğini sen sağlayacaksın» diye 
sokağa salındılar. Yani, bir yandan hele artan olay
lara göre sayıları çok azdı, bir 3?andan da var olan 
polislerin, büyük kısmının iyi niyetine her zaman 
inandım ve inanıyorum; bunu her halde sayın sena
törler hatırlarlar, her vesileyle muhalefet yıllarında 
da söyledim; ama ne kadar iyi niyetli olursa olsun 
çoğu, bunların büyük bir bölümü böylesine düşük 
bir eğitim düzeyinde idi. 
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Üstelik, araçları gereçleri çok eksikti. Sayın se
natörün o bakımdan söylediği de doğru ve bu eksik
lik bir ölçüde hâlâ sürüyor. Taşıt bakımından eksik
liklerini, ekonomik zorluklarımıza rağmen, büyük 
ölçüde giderdik emniyetin ve savcıların. Nasıl gider
dik?... Başka kamu kuruluşlarının bir kısım taşıtları
na el koyarak polise verdik, savcılara verdik, o şe
kilde eksikliği bir ölçüde giderdik; ama telsiz eksikli
ği akıl almaz ölçülerde idi ve maalesef bugünden ya
rına, çarşıya, çıkıp, herhangi bir memlekette çar
şıya çıkıp ihtiyacınız olan telsizi de alamıyorsunuz. 
Frekansına göre, belli teknik koşullarına göre bun
ları aylar önceden ısmarlamanız lazım. Bu gereksin
meyi karşılama yolundaki adımları da ancak bu yıl 
Hükümet kurduktan sonra biz atmaya başladık ve 
sonuçlarını ancak belli bir süre içinde alabiliyoruz. 

Öte yandan, emniyet kuvvetlerinin, hele çağı
mızda etkinliği büyük ölçüde, birtakım destekleyici 
teknik hizmetlere bağlıdır, hatta bilimsel denebile
cek hizmetlere bağlıdır. Örneğin, adli tıp, parmak 
izi, balistik, bomba sökme, hatta fizik, kimya; bu 
alanlarda güvenlik açısından yüksek düzeyde yetiş
miş geniş kadrolara gereksinme vardır. Yalnız o ka
dar da değil, bu kadroları nasıl değerlendirebileceği
mizi bilmek lazımdır. 

Bu bakımdan da Türkiye'de emniyet kuvvetleri, 
geride bıraktığımız yıllarda akıl almaz derecede ih
mal edilmiştir. Böyle bir ihmalin bulunduğunu mu
halefetteyken seziyorduk; fakat iktidara geldiğimiz
de, bu hizmetlerinde ve genel olarak polisin eğitimi
nin ne derecede ihmal edildiğini gördüğümüz vakit, 
bizim tahminlerimizi ve kaygılarımızı çok aştığı ka
nısına vardık. 

Size birkaç örnek vermek isterim sayın üyeler: 
Örneğin, Rahmetli Fendoğlu'na gönderilen bom
badan sonra, bir - iki bomba daha yakalandı. O sı
rada danışman olarak, uzman olarak yararlandığı
mız İngiliz uzmanlar, Scotland Yard'dan gelmiş uz
manlar vardı. Onlarla konuşurken şunu öğrendik ki, 
Türkiye'de bir bomba yakalandığı vakit o bomba 
sökülemiyor; ancak patlatılabiliyor. Patlatıldığı za
man da içindeki kanıtlar yok olup gidiyor. Türki
ye'de bir bombayı patlatmadan sökebilecek bir uz
man aramaya başladık. Hiçbir Devlet kuruluşunda 
bunun bir tek uzmanını bulamadık. İngiltere'den 
uçakla uzman getirttik. O sırada bulunan bombaları 
patlamadan sökme olanağını bulduk. Emniyet Ge
nel Müdürlüğünün birçok zeki elemanları var, sü
ratle onlardan bir ekip yetiştirdik. Türkiye'de yıl-
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lardan beri ilk kez bomba sökülür hale geldi ve o | 
zaman bombaların içindeki kanıtlar, parmak izleri, 
kullanılan malzeme, o malzemenin nerede imal edil
miş olabileceği vesaire; o bombalardan çoğunun hep- I 
sinin aynı yerde, aynı elden çıkmış olabileceğine ka- I 
dar kanıtları saptama ve iz sürme olanağını bula- I 
bildik, 

Türkiye'de parmak izi servisleri elbette var; ama J 
İstanbul gibi bir büyük merkezde öğrendik ki, adi I 
suçlunun, hırsızın, tedhişçinin, adi suç olarak siya- I 
sal nedenle banka soyanların parmak izleri hepsi bir I 
aradadır karmakarışıktır. Bir şiddet eylemi ile ilgili I 
olarak parmaz izlerini taramak istediğiniz vakit için- I 
den çıkma olanağı yoktur. Uzun çalışmalardan son- I 
ra bunları yeniden tasnif etmek zorunda kaldık. I 

Türkiye'de balistik servisleri var. Çok iyi yetiş- I 
miş balistik uzmanları da var; ama birçok büyük i 
kentlerimizde şu durumu öğrendik; haftada bir, on-
beş günde bir belli emniyet amirliklerinden o hafta I 
veya onbeş günlük süre içinde kendi bölgelerinde bu
lunmuş ne kadar kovan varsa bir torbanın içine ko- I 
nuluyor ve balistik servisine gönderiliyor. Balistik 
servisi «Biz ne yapalım bunları; hangisi hangi ola
yındır, bunu bilmeden bu mermilerin bize gelmesi 
ne işe yarar» diyorlardı. Türkiye'de emniyeti bu 
halde bulduk ve maalesef bir yandan devlet dışı güç
ler oluşturulurken, Türkiye'de güvenlik sağlamak, 
komünizmi önlemek, bölücülüğü önlemek gerekçele
riyle devlet dışı güçler oluşturulurken; o devlet dışı 
güçlerin eline en modern silahlar verilirken, onlar 
sanırım Devlet parası ile aylarca kamplarda eğitilir
ken, Türk polisine, o yasa dışı güçlere sağlanan 
eğitimin onda biri sağlanmamıştır. O yasa dışı güç- I 
lere sağlanan modern araçların gereçlerin onda bi
ri sağlanamamıştır. Değerli senatörler Devleti bu 
halde bulduk. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Delillerini gö
relim. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Efendim, eğer bu konuda bir Senato Araştırması I 
açarsanız, delillerini en küçük ayrıntılarına kadar siz
lere sunmaktan memnun oluruz. Kaldı ki bunları 
ilk kez bugün söylemiyorum, aylardan beri bu ger
çekleri söylüyorum ve geride bıraktığımız dönemde { 
İçişleri Bakanlığı yapmış sayın bakanlardan hiç biri I 
bu gerçekleri inkâr edemedi, çünkü herkesin bildiği 
gerçeklerdi. Bunun için bence, o dönemin İçişleri | 
bakanlarını da suçlamak haksızlık olur. Çünkü üye- I 
si bulundukları hükümetin ayrı bir politikası vardı, j 
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Kendi anlayışlarına göre, Devletin güvenliğini dev
let dışı güçlerle sağlama politikası, Devletin kendi 
yasal güçlerinin etkinleştirilmesine karşı sürekli bir 
engel olarak çıkıyordu ve o güçlere Devlet içinde ay
rıcalıklı bir yer tanınıyordu. Âdeta Devletin üstünde 
bir yer tanınıyordu. Anarşinin başlıca nedeni de bu 
idi. Buna karşı bazı çevrelerde tepki olarak, çok 
yanlış sağlıksız sonu çıkmaz olan bir tepki olarak 
aynı yollara başvurmayı denediler ve Türkiye'de şid
det eylemleri böylece bir tırmanmaya dönüşmüş oldu. 

Ayrıca, daha uzun bir süreç içinde geride bırak
tığımız yıllarda, iktidarın kendi siyasal bakışı açısın
dan sakıncalı bulduğu akımların içine kışkırtıcı ajan
lardan yerleştirilerek, onlardan örneğin sırf odaların
da oturup ara sıra ideolojik tartışma yapacak olanlar 
adeta zorla dışarı çekildi. Bazı sayın senatörler bu 
iddialarımızın soyut iddialar olduğunu ileri sürdüler 
bugün bu kürsüde de, oysa lütfedip 12 Mart döne
mindeki ve onu izleyen aylardaki sıkıyönetim mah
kemelerinin kararlarına bakacak olurlarsa Devletin, 
geride bıraktığımız yıllarda bu tür kışkırtıcı ajanları 
çok sayıda kullanmış olduğunu adlarıyle kanıtlany-
le görürler, bunlar mahkemelerde kararlara geçti, 
tutanaklara geçti. 

Ben o kışkırtıcı ajanları da suçlamıyorum, aksi
ne onları bugün toplum içinde korumak gerektiğine, 
etkisiz tutmak; fakat korumak gerektiğine inanıyo
rum; ama onları o yola Devleti, rejimi koruma 
yöntemi olarak yöneltenler büyük hata işlemişlerdir 
ve böylelikle kimin soldaki eylemci, kimin sağdaki 
eylemci olduğu iç içe karışmış, birbirinden ayırt edi
lemez hale gelmiştir. 

Ayrıca bütün dünyada etnik ayrılıkların, kül
tür ayrılıklarının, din mezhep ayrılıklarının yaygın
laşma eğilimi gösterdiği bir çağda, Türkiye'de bu 
tür ayrılıklar özellikle körüklenmiştir. Hele tarihi
miz boyunca ne kadar tehlikeli olduğu çeşitli vesi
lelerle görülmüş olan Alevilik, Sünnilik zaman za
man iktidarda bulunanların elbette hepsi değil; fakat 
bir kısmı tarafından açıktan, bile bile körüklenmiş
tir. Bazıları da bunu iktidarda değilken körükle
mişlerdir, 

1963'te yürürlüğe giren çalışma yaşamıyla ilgili 
demokratik yasalar, Türkiye'nin en karışık günle
rinde bile işçi kesimini sakin bir koy gibi tutuyordu; 
fakat işçi kesiminin içine de bu bölücülükler sokul
maya başladı. Böl ve yönet, böl ve sömür kura
lınca işçilerin kısılamayan haklarına karşın güçlerini 
kırabilmek için, sendikal hareketi bölmek, etkisiz-
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leştirmek, işçilerin gücünü bölmek için özel tertip
lere baş vuruldu ve örneğin bir Seydişehir fabrika
sında bu yüzden işler zaman zaman durma nokta
sına geldi. Bursa'da olaylar görüldü, iskenderun'da 
olaylar görüldü, daha başka yerlerde bu tür olay
lar görüldü. Yani, aralarında sendikaları ayrı olsa 
bile, hiç bir davranış ayrılığı olmayan, demokrasi 
anlayışları bakımından bir ayrılık olmayan işçiler 
kendi aralarında birbirine düşürülmeye başladı ve 
biraz önce söylediğim gibi, kamu görevlilerinin de 
büyük bir bölümü iktidar himayesi altındaki, iktida
rın bir kanadının himayesi altındaki derneklere gir
meye zorlanarak Devlet idaresi bölündü, yalnız ik
tidar ortakları arasında parsellendiği için bölünme
di, ayrıca bu tür zorlama dernekçilik yüzünden de 
bölündü, 

Sayın Zeyyat Baykara, çok haklı olarak Devlet 
görevlilerinin siyasal saplantılar içine girmesinin, he
le bu saplantıları işlerine yansıtmalarının çok büyük 
bir sakınca olacağını ve Devlette anarşi yaratacağım 
söylediler. Çok haklıdırlar; fakat geride bıraktığı
mız yıllarda bu açıktan açığa Hükümetin bir kana
dının resmi politikası, saklanmayan politikası ola
rak uygulamaya konuldu. 

Üniversiteli gençler arasındaki bölünmeyi önle
mek, hiç değilse çatışma biçiminin dışına çıkarmak 
için çaba göstermek gerektiği halde, bununla yeti-
nilmedi lise, hatta ortaokul öğrencilerini birbirine 
karşı düşman etmek için geride bıraktığımız yıllarda 
elden gelen yapıldı. Bunu ben söylemiyorum sayın 
senatörler, Birinci Cephe Hükümetinin İçişleri Ba
kam, 1977 yılında şiddet eylemlerinin ortaokullara 
kadar sokulduğunu, ortaokul öğrencilerinin yolları
nın kesilip, tehdit altında kendilerinden zorla para 
toplandığını, açıkladı. Bunu kimlerin yaptığını söy
lemeye Hükümetin yapısı el vermiyordu; ama kimleri 
kastetdiği de biliniyordu ve belli oluyordu. 

Ayrıca, bunun benim bir kişisel iddiam olmadığım 
şöyle de kanıtlayabilirim, ikinci Cephe Hükümeti 
döneminde, Cephe ortaklarından birinin yüksek dü
zeydeki bir yetkilisi açıkça şu sözleri söyledi ve bun
lar basında çıktı yalanlanmadı, doğrulandı. Dedi ki, 
«iktidarın yolu okullardan geçer, devlet kadroların
dan geçer biz bu anlamda iktidar olmaktayız, ikti
dar olduk.» Bu sözleri bir hükümetin ortağımn yük
sek düzeydeki yöneticileri açık açık övünerek söy
lediler. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan bir dakikanızı ri
ca edeyim. 
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I Sayın Çalış, Başkanlığa gönderdiği tezkerede: 
«Lütfen televizyon ışıkları hep bize karşı oluyors 

Bunda da denge sağlanmasını arz ederim» demekte
dir 

ı Televizyon bu şekilde hareket etsin, denge sağ
lansın, 

Teşekkür ederim. 
Denge sağlanmasını, ışıkların bir tarafa dönük 

olmamasını televizyonu yönetenlerden istiyorum. -
Buyurun Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Sayın senatörler; 

Ayrıca, hiç kuşkusuz şiddet eylemlerini körük
leyen dış kaynaklar da vardı ve vardır. Ancak, ben 
bu konuda Milli Birlik Grupu Sözcüsü Sayın Kadri 
Kaplan gibi düşünüyorum, yani bunların dış kay-

1 nakları da olduğunu en azından tahmin ediyorum. 
- Bunun çok açık bazı belirtileri de vardır; ama bu

nun arkasına bir mazeret olarak saklanmayı doğru 
bulmuyorum. 

I Çünkü, bu tür akımlar ve kaynaklar bütün dün
yada vardır ve pek çok ülkeyi etkilemeye çalışırlar; 

I ama eğer bir ülke kendi toplumsal yapısını sağlam-
laştırmışsa, güvenlik önlemlerini etkinleştirmişse, 
dış kaynaklara, onların kışkırtmalarına karşın, bu 
tür dışarıdan gelen eylemleri, kışkırtmaları önleme 
olanağım bulabilir; fakat hiç kuşkusuz Güneyde he
men sınır ötemizde gelişen bazı olaylar ki, o olayla
rın kaynakları bir bakıma o komşu ülkelerin de sı
nırlarının dışında aranmak gerekir. Bunlar, ister 

I istemez Türkiye'yi de etkilemektedirler. 

I Bazen iki komşu ülke arasındaki olaylarla ilgili 
gidişler, gelişler yıllardan beri bizim sınırlarımız 
içinde geçmektedir; alınmaya çalışılan bütün önlem
lere karşın; ama buna bakarak Güneydoğu ve Do-

I ğu Anadolu'daki durumu, tehlikeleri gözlerde bü-
I yültmenin son derecede sakıncalı olacağına inanıyo

rum ve Türkiye'de bazı çevrelerin bu konudaki hak
lı duyarlılığını bildikleri için, bazı kimselerin sü-

I rekli bu durumu diğer yasa dışı eylemlerden ayırarak 
abartmalarını da son derecede sakıncalı ve sorum-

I suzca bir davranış olarak görüyorum. 
Sayın Baykara yürekten katıldığım bir söz söyle-

I diler. «Türkiye'de eylemciler milleti yanlarında bula
mıyor» dediler. Bu gerçekten Türkiye'nin en büyük 
gücüdür. Aynı şeyi Güneydoğu ve Doğu Anadolu hal
kı için de, bu ulusun bir parçası olan o bölgeler halkı 

I için de yürekten inanarak söyleyebiliyorum. Evet, 
J orada çoğu dışarıdan, azı içeriden kaynaklanan bölü-
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cü akımlar vardır; ama o bölge halkını yanında bula
mamaktadır. İç politikada da kışkırtmalar yapılması
na rağmen, bulamamaktadır. (CHP sıralarından alkış
lar) Ancak, gelecek kuşaklara ilişkin olarak tehlike 
olabilir. Bunu da geleceğin o bölgeler halkım oluştu
racak olan bugünün çocuklarının, gençlerinin, ilkokul
dan başlayarak öğrenimlerine gereken titizliği göste
rerek önleyebiliriz. Şimdiden maalesef bu konuda az 
sayıda da olsa olumsuz etkileri görülen bazı öğret
menlere karşı etkin önlemler alınmaya başlanmıştır. 
Bu önlemleri etkinleştirecek Hükümet kararları alın
maya ve uygulanmaya başlanmıştır. Son kez Güney
doğu Anadoluya gidişimde bunların henüz yeni ön-
îemler olmalarına karşın, olumlu sonuçlarım şimdiden 
vermeye başladığını gördüm. 

Herhalde o bölge halkına, bu vatana bağlılığını, 
bu milletin ayrılmaz bir unsuru oluşunun bilinci için
de bulunduğunu, savaşta, barışta her zaman kanıtla
mış olan o bölge halkına kuşku ile bakmak kadar teh
likeyi büyültecek başka bir davranış olamaz. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Değerli senatörler; 
Abartmamakla beraber, gerçek ölçüleri içinde gör

mekle beraber, kışkırtıcıyı gödüğünüz yerde üzerine 
yürümekten sizleri bizleri alıkoymamak gerekir. 

Bu konuda Adalet Partisinin Sayın Grup Sözcü
sü bize karşı, özellikle bana karşı çok haksız bazı 
eleştiriler yöneltti. Hafızalarımızı birkaç yıl geriye 
götürecek olursanız, nerede bu tür sloganla karşılaş-
tıysam karşısına çıktım. Yer oldu, zaman oldu Doğu 
Anadoluda, Güneydoğu Anadoluda bölücülük anla
mına gelen sloganlarla konuşmam kesilmek istendi. 
Ben onları susturmaya çalıştım, halk onları uzak
laştırmaya çalıştı; ama o günün iktidarının emrinde 
bulunan emniyet kuvvetleri hiçbir şey yapmadı. Bel
ki iyi ki de yapmadı; halkın onları ittiğinin belli ol
ması, halkın onları kabul ettiğinin belli olması el
bette çok sağlıklı bir şeydir. 

Doğu Anadoluda bölücü akımların başlangıcı sa
yılabilecek mitingler 1967'de, 1968'de başladığı vakit, 
ilk işim o. zaman Partimin Genel Sekreteri olarak o 
bölgeye gitmek ve bu akımların karşısına çıkmak ol
du; ama buna karşılık bazı garip durumlarla da kar

şılaştık. Örneğin, geçen yılın sonunda gazetelerde bir 
haiber çıktı; birkaç kez tekrarladığım halde yalan
lanmayan bir haber. Geçen yılın sonunda, o zamanın 
Adalet Bakanı, Güneydoğulu Adalet Bakanı, kendi 
iline gidiyor yerel seçimler seçim kampanyası sıra
sında ve halka beni şöyle şikâyet ediyor; «Ecevit bir 

yandan Güneydoğu Anadolu halkının dostu geçinir, 
bir yanda da «halklara özgürlük» diye haykırdınız 
mı sizi susturmaya kalkışır» diye beni o bölge halkına 
şikâyet etti. Geçen yıl sonundaki Adalet Partili Sa--
yın Adalet Bakanı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz o bölgeye kuşku ile değil, halka güven duya

rak gidiyoruz. Şiddetle değil sevgiyle, şefkatle ve hiz
metle gidiyoruz ve o şekilde kışkırtıcıların bütün oyun
larının bozulabileceğine inanıyoruz. 

Sayın Ziya Ayrım, benim için de çok üzücü olan 
bir konuya değindiler; Kars ve Erzurum konusu. 
Özellikle eskiden hep bir arada adları anılan bu iki 
komşu ilimizin, Türkiye'nin sınırlarını bekleyen bu iki 
ilimizin arasına sokulan ayrılık Türkiye'nin en bü
yük yaralarından, acılarından biridir bence; ama bu
nu, (İnsaf etsinler Sayın Ziya Ayrım arkadaşımız) 
son birkaç yıldaki birkaç aylık eğitim enstitüleri öğ
rencilerine bağlamak büyük haksızlık olur. Belki on
lardan bazılarının da yaşları ne, boylan ne; ama da
ha enstitüye yeni girmişler, belki onların da suçu, ku
suru bulunabilir bazılarının; ama bu yıllardan beri sü
regelen bir ayrılık. Nasıl, adı Atatürk olan bir üniver
sitenin yıllar boyu gözlerimiz önünde faşizmin bir 
ocağı haline getirildiğini ve hükümetlerin buna se
yirci kaldıklarını gördük. 

Sayın senatörlerden bazılarının itiraz etmek iste
diklerini duyuyorum; ama ben yıllar önce bu üni
versiteye bir ziyaretçi olarak gittiğimde vitrinlerde 
öğrencilere teşhir edilen kitaplardan çoğunun üstün
de gamalı haç vardı; bunu kendi gözlerimle gördüm. 
(AP sıralarından gürültüler) 

İSMAİL KUTLUK (Balıkesir) — Bazılarında da 
orak çekiç vardır. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Evet, bazılarında da orak çekiç vardı, ona kuşku yok. 
Onu her zaman söyledim; ama bazı gerçekleri göz= 
den kaçırmamak lazım. Böyle böyle Kars ile Erzu
rum'un arasına nifak sokuldu; Kars "tan gelen öğren
cilerden bir kısmına, «sen susun, sen busun» diye ora
da hayat hakkı tanınmadı, bunun Kars'ta tepkileri 
oluştu ve maalesef Kars ve Erzurum olayı bugünkü 
acı durumuna erişti; ama ben kışkırtıcılık, hele ikti
dardan, iktidarın bazı kanatlarından gelen kışkırtıcı
lık ortadan kalktıkça Kars ve Erzurum'un gene ad
lan her zaman birlikte anılan iki ilimiz durumuna ge
leceğine inanıyorum. 

Sayın senatörler; 
Bu bahsettiğim ihmaller, yanlışlıklar ve sorumsuz

luklar Türkiyenin ekonomik ve toplumsal sorunları-
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na da eklendi. Ben, Türkiye'de anarşinin veya şiddet 
eylemlerinin, kargaşalığın, terörizmin, huzursuzluğun, 
bugünkü boyutlara ulaşmasında ekonomik ve sosyal 
sorunların da payı olduğuna inanıyorum, ama bun
ları gözümde çok büyütmüyorum, meseleleri sadece 
buna bağlamıyorum. Türk toplumunun yapısının bu 
sorunlara karşın, kendi haline bırakılsaydı, Türkiye' 
yi barış içinde, huzur içinde yaşatabilecek bir toplum 
yapısı olduğuna inanıyorum. 

Türkiye'de hızlı değişim süreci, Türkiye'de kırsal 
alanın ihmal edilişi ve kırsal alandan kentlere göç 
edenlerden büyük bir kısmının yeterli iş ve gelir ola
nağını bulamayışı ve bu durumun büyük kentlerde 
kuşaktan kuşağa daha ağırlaşan sonuçlar ortaya çıkar
ması ve nihayet Türkiye'nin 1973'teki, 1974'teki petrol 
fiyatlarının büyük ölçüde artışıyla dünyada girilen 
yeni ekonomik süreç karşısında kendisini derleyip to
parlama yoluna başvurmamış olması, Türkiye'de eko
nomik sorunları, işsizliği ve ona bağlı olarak birta
kım toplumsal sorunları olağanüstü boyutlara var
dırdı. O kadar ki, eğer ekonomik ve toplumsal sorun
lar herhangi bir başka demokratik ülkede o boyut
lara varmış olsaydı, o ülkede demokrasi çoktan çö
kebilirdi; ama Türk halkının demokrasiye inancının 
sağlamlığı sayesinde Türkiye'de yaşayabildi, fakat bü
tün o sorunların üstüne biraz önce saydığım sözde 
önlemler, ters Önlemler, sorumsuzca davranışlar da 
eklenince Türkiye'de olaylar belli bir tırmanışa dönüş
tü ve belli bir birikime ulaştı. 

Sosyal gelişmenin ve isteklerin ekonomik olanak
ları aşması karşısında rejimde değişiklik yapma iste
ği, Anayasada değişiklik yapma isteği 12 Mart dö
neminde açıkça belirtildi. Oysa, Sayın Kadri Kaplan' 
in bir sözüne yürekten katılıyorum; gerekli olan, Ana
yasayı değiştirmek değil, rejimi değiştirmek değil, dü
şünceleri değiştirmekti, meselelere bakış açımızı de
ğiştirmekti. Çünkü, toplum hızla ve demokratik alış
kanlıklar içinde gelişiyordu. O gelişmenin ve değişi
min ortaya çıkardığı sorunları, kurumlarda, haklarda, 
özgürlüklerde, rejimde kısıntılar yaparak önlemeye 
veya bir sağlıklı kanal içine almaya olanak yoktu; 
fakat o yol da maalesef zorlandı. 

Sayın Adalet Partisi Sözcüsü burada dün yaptığı 
konuşmada bir yakınmada bulundu, «Adalet Partisi 
hep Anayasaya karşıdır, karşı görüş sahibidir diye it
ham ediliyor, bu haksız bir ithamdır.» dedi. Oysa, 
Adalet Partisinin Programında daha yeni yapılan de
ğişikliklere ve her seçimdeki bildirgelerine ve Genel 
Başkanlarının bu konudaki her demeçlerine, konuş

malarına bakanlar, 1961 Anayasasını, özellikle bu 
Anayasanın demokratik güvencelerini, özgürlükleri
ni, özerkliklerini; Adalet Partililer demeyeyim, Adalet 
Partisi yönetiminin içine sindiremediği bellidir. Belli 
olmanın da ötesinde, bu açıkça ifade edilmektedir, 
Partinin resmi belgelerine yazılmaktadır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Anarşi oradan 
çıkıyor. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT Pevamla) — 
Anarşi bir tek yerden çıkmadı sayın senatörler. Anar
şinin muhtelif nedenleri var; ama demokrasiyi be
nimsemiş bir toplum, demokratik eğilimi kökleşmiş 
olarak hızlı değişim sürecine girdiği vakit, akıntının 
karşısına setler çekerek, varsaydığınız veya gerçekten 
var olan tehlikeleri önleyemezsiniz. O akıma doğru 
teşhisler koyarak, toplumdaki gelişmeye doğru teş
hisler koyarak ve toplumun eğilimleri doğrultusunda 
önlemler alarak ancak duruma sağlıklı biçimde hâkim 
olabilirsiniz. Aksi halde, doğacak tepkiler durumu 
büsbütün karışıklığa doğru götürür. 

Türkiye'de bir büyük eksiklik, rejimin kuralları 
üzerinde bazı partiler arasında, özellikle en büyük 
iki parti arasında bir anlaşmaya hâlâ varılamamış ol
masıdır. Bu eksikliği muhalefet yıllarımızda da dai
ma belirttik, şimdi de belirtiyoruz. Hatta demokrasi
nin tanımı üzerinde bile maalesef anlaşamıyoruz ve 
iki büyük parti arasındaki bu anlaşmazlık, sanırım 
Türkiye'nin bu ortama gelmesinde ve Sayın Ahmet 
Demir Yüce'nin dün çok haklı olarak yakındığı kav
ram kargaşalığında en büyük etken. Çünkü, bir ülke
nin iki büyük partisinden biri, demokrasiyi bir türlü 
tanımlar, ötekisi başka türlü tanımlarsa, o ülkede hal
kın kavram kargaşalığından kolay kolay kurtulması 
beklenemez. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Anayasa 
ne diyorsa o. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Hayır; Anayasa ne diyorsa elbette o; ama Anayasayı 
beğenmiyor Adalet Partisi, hem de Anayasanın doğ
rudan doğruya demokrasiye ilişkin hükümlerini beğen
miyor; hatta Türkiye'nin içine sürüklendiği, karşı kar
sıya getirildiği sorunlardan, Anayasanın temel ilke
lerini ve kurumlarını sorumlu buluyor, Anayasa Mah
kemesini sorumlu buluyor. Bağımsız TRT'yi, özerk 
üniversiteleri kargaşalıkların baş sorumlusu olarak 
görüyor, fakat unutuyor ki, şiddet eylemlerinin en 
çok yoğunlaşmış olduğu üniversiteler, geride bıraktı
ğımız yıllarda özerk olmayan üniversitelerdir. Ortado
ğu Teknik Üniversitesi, uzun yıllar şiddetin bir ka-
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nadinın yuvası olmuştu; özerk değildi. Atatürk Üni
versitesi, şiddetin bir başka kanadının yuvası olmuş
tu; yakın zamana kadar özerk değildi. 

Bu da gösteriyor ki, sebep Anayasa değil, anayasal 
haklar, özgürlükler, özerklikler değil; ama Adalet Par
tisi yönetimi kusuru hep buralarda aradı. Bunları de
ğiştirmeye gücü yetmeyince, olanak bulunamayınca 
da veya bir fırsat bulunup yapılan değişikler de uy-
gulanamayınca, ya da Anayasa Mahkemesince Ana
yasanın temel ilkelerine aykırı bulunup iptal edilince, 
'başka yollara sapma eğilimleri maalesef arttı. 

Bu arada bazı siyasal kuruluşlar güçlenebilmeyi 
veya toplumsal gelişme sürecine ayak uyduramadık
ları için erimeye başlayan güçlerindeki erimenin dur-
durulabilmesini yurttaşlarımız arasında düşmanlığı 
körüklemekte aradılar. «Kavga» sözü bazı siyasi parti 
liderlerinin dilinden düşmez oldu ve vatandaşların bü
yük bir kısmım vatandaşların büyük bir kısmına karşı 
kuşkuyla bakar hale getirmek için her çaba gösteril
di. Bunun izlerine maalesef dün ve bugün; beni ba
ğışlarsanız, bu kürsüde de tanık olduk. En güç koşul
lara karşı bu milletin büyük bir bölümünün oylarım 
alarak, % 42'sinin oylarını alarak ve Millet Mec
lisinin çoğunluğunun güvenoyunu alarak kurulmuş 
bir Hükümetin temelindeki partiye «Komünist» gö
züyle bakmaktan Adalet Partisinin umur görmüş bazı 
üyeleri bile kendilerini kurtaramazlar ise, Türkiye'de 
kardeşliği, Türkiye'de kavramlar üzerinde anlaşmayı 
kimden, nasıl bekleyebiliriz?.. Ortaokul çocuklarından 
bunu beklemeye hakkımız olur mu, lise öğrencilerin
den bunu beklemeye hakkımız olur mu?.. (CHP ve 
MBG sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Geride bıraktığımız yılların önlem eksikliklerini, 
yanlışlıklarını birkaç somut örneğiyle anlattım; fakat 
işler yalnız önlemlerin yetersizliği veya yanlışlığı do
layısıyla bu noktaya gelmiş olsaydı, önlemlerin eksik
liği giderilir, yanlışlığı düzeltilir ve bunlar için gere
ken süre sonunda mesele hallolurdu, sorun çözülürdü; 
ama öyle değil. Yıllarca çocuk yaşta insanlarımızın 
kafalarına zehirli tohumlar ekildi. Birbirine karşı düş
manca bakar hale getirdiler. Birbirini kuşkuyla gö
rür, birbirini âdeta bu milletin insanları değilmiş gibi 
görür hale getirildiler. Düşmanlıklar, bağnazlıklar bi
linç altına kadar işledi. Sayın Kadri Kaplan'ın haklı 
olarak söylediği gibi; bağnazlık, yobazlık Türkiye'de 
şiddetin başlıca kaynaklarından biri haline geldi. Çün
kü, eğer bir insan çocukluğundan itibaren belli bir 
düşüncenin, memleketine veya kendisine kesin zarar 
vereceğine inandırılırsa ve o düşünce sahibini öldür

mekten başka da bu tehlikeyi önleme yolunun bulun
madığına inandırılırsa, eline de tabanca verilip bunun 
için kamplarda yıllarca eğitilirse, elbette Türkiye bu 
duruma gelir ve zihinlerden, yüreklerden, bilinç altın
dan bu düşmanlıkları, bu kinleri maalesef birkaç gün
de, birkaç ayda çıkarma olanağı bulunamaz. 

Bağnazlık, zorbalıkla da birleştirildi. Her insan 
zaman içinde büyüdükçe, geliştikçe bağnazlıktan kur
tulabilir; ama yaşamlarının bir aşamasında bir kam
pın eline düşmüş, kafası onun istediği gibi koşullan
mış bir kimse erginlik çağma erişip gerçekleri başka 
türlü görmeye başlayıp kafasım değiştirdiğinde çoğu 
kez işin işten geçmiş olduğunu gördü, çünkü arkasın
da bir yafta asılıydı bunların, «Davadan dönen olur
sa vur.» O «Dava» dedikleri kanlı yoldan aklı başına 
gelip ayrıldığı an vurulacağım biliyordu. Bu, açıkça 
ilan edildi topluma; bayram tebriklerinde ilan edildi, 
bir partinin bayram tebriklerinde; şu kardeşliği tel
kin eden din bayramlarımızdan birinin kutlamaların
da bu ilan edildi. 

Ayrıca, yoksulluk'istismar edildi. O demin bahset
tiğim yanlış ekonomik toplumsal sorunların veya ola
naksızlıkların sonucu olarak yoksul bırakılanlar kurta
rılmaya çalışılacak yerde, onların yoksullukları istis
mar edildi ve katıldıkları eylem başına, soydukları 
banka başına, öldürdükleri adam başına kendilerine 
para verilen; yalnız gençler değil, çocuklar yetiştiril
di ülkemizde, işler bu noktaya gelince, bir memleket
te bir günde huzur getirmek elbette mümkün değil. 

Devletin en yüksek mevkilerinde bulunan kimseler
den bazıları, biribirine karşı silah çökerek Türkiye'de 
birtakım tehlikeleri önlemeye yöneltilen bu gençlere 
sahip çıktılar. Onlara; «Siz vatan kurtaran aslansınız» 
dediler. Onlara; «Siz, bu vatam kurtaracaksınız, siz 
gerçek milliyetçilersiniz» dediler. Devletin, Hükümetin 
en yüksek mevkilerinde bulunan kimseler yıllar yılı 
onlara böylesine cesaret verdi. Zaman oldu bir baş
bakan; çok yakın geçmişte, bu olaylara taraflardan 
biri olarak açıkça karıştığı bilinen kuruluşların kon
grelerine üstüste kutlama mesajları gönderdi, yüksek 
düzeyde temsilciler gönderdi, çiçekler gönderdi. 

Sayın senatörler; 
Zihniyet farkı, meselelere yaklaşım farkı maalesef 

ne kadar büyük. Bunun bir acı örneğini dün yine Ada
let Partisi sayın Grup sözcüsünün bir sözünde gör
düm. 

Sayın sözcü dedi ki; «Kredi ve Yurtlar Kurumuna 
da baskın yapıldı.» Kredi ve Yurtlar Kurumunda ya
pılan işlemden şikâyetçi Adalet Partisi Grup sözcü-
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sü, yani Adalet Partisi. Bu ne demektir?.. On yıldır 
Başkentte Devletin yasal gücünün giremediği öğrenci 
kuruluşları vardı; on yıl. Adı «Cumhuriyet» olan, 
adı »Başkent« olan, adı «Atatürk» olan öğrenci yurt
larına on yıl Devlet gücü giremedi, on yıl Bakan gi
remedi, polis giremedi. On yıl oralarda yasa kaçakları 
saldandı, katiller saklandı; sağcısı, solcusu. Demek ki, 
o düzenin devam etmesini istiyordu Adalet Partisi 
Grupunun sayın sözcüsü. Bunu; «Sözcü» diye belirt
mek ihtiyacını duyuyorum; çünkü umuyorum ki, Ada
let Partisinin tümü bu görüşe katılmış olmasın. 

Şimdi yapılan nedir?.. Şimdi o yurtlar boşaltıldı. 
Şimdi, önce ilk öğrenime gelenler alınacak; henüz şu 
veya bu kampa muhtemelen çekilmemiş olanlar. En 
küçük bir eyleme karışanlar veya derslerinde başarılı 
olmayanlar bu yurtlardan çıkarılacak. Yani, yurtlar 
hâlâ atış talimi yapılan merkezler mi olsun? Cebeci 
halkını atış talimleri dolayısıyla uyutmayan merkez
ler mi olsun? Mahkemelerin yakalayamadığı canilerin 
saklandığı yerler mi olsun? Bunu mu istiyor Adalet 
Partisi?.. Anlayamadım Sayın Grup sözcülerinin ko
nuşmasından. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Geçen on yılı gö
rüyoruz. Demagoji bu, 

BAŞKAN — Rica edeyim müdahale etmeyiniz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bir Başbakan 

parti başkanı gibi konuşamaz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Siz görüşünüzü söylediniz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bir Parti Baş
kanı gibi konuşamaz. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Başbakan, yapılan 
eleştirilere cevap veriyor, buna lütfen müdahale et
meyiniz. Sayın Ucuzal sizin görüşmenize hiç kimse
nin müdahale etmemesine dikkat gösterdim. Lütfedin, 
siz de Sayın Başbakanın görüşlerini açıklamasına im
kân verin. 

Sayın Başbakan, devam ediniz. 
BAŞBAKAN BÜLNET ECEVÎT (Devamla) — 

Teşekkür ederim Sayın Başkan, 
Bu uyanda bulunan Sayın Adalet Partisi Sözcü

sü beni bir Başbakan olarak muhatap almadı. Geride 
bıraktığımız yılların bir parti Genel Sekreteri olarak, 
Başkanı olarak muhatap aldı; fakat benim bugün bu
rada söylediğim, Başkanı bulunduğum Hükümet ola
rak yaptığımız bir şeyle ilgili, Partinin Genel Başkanı 
olarak değil. 

Biz bu yurtlara Devlet adına elkoyduk, burayı si
lahlıların, eylemcilerin, canilerin ocağı, barınağı ol
maktan çıkarttık. Ben bunu Cumhuriyet Halk Partisi 

Genel Başkanı olarak yapmadım, benim başında bu
lunduğum Hükümet bunu yaptı. Bunu söylemek ve 
gerekçelerini izah etmek de sanırım benim hakkım
dır. 

Değerli senatörler; 
Biz hiçbir zaman Adalet Partisinin doğrudan doğ

ruya bu eylemlerin içinde bulunduğunu iddia etme
dik. Gerçi Sayın Adalet Partisi Sözcüsünün de «Bir 
tek Adalet Partili bu eylemlerin içinde yakalanmadı.» 
sözü pek doğru değil. Antalya'da bunun örneklerini 
gördük; Hür - Genç adlı kuruluş yoluyla gördük, 
ama bunları her zaman istisna olarak kabul ettik; fa
kat maalesef bu partinin yönetimi bir başka partinin 
silahlı yandaşlarını, onun eylemci, tedhişçi örgütleri
ni yıldan yıla giderek artan ölçüde destekledi, onlara 
kanat gerdi. 

Biz, bütün şiddet eylemlerinin her zaman karşısın
da olduk. 1968 yılındaki ilk şiddet eylemi belirtilerin
den başlayarak; ki, ilk şiddet eylemi bir sol grup ta
rafından yapılmıştı, şahsen ben karşı çıktım, üyesi 
bulunduğum parti karşı çıktı; hiçbir zaman sol, sağ 
farkı gözetmedik. Kim eline silah alıp adam öldür
meye kalktı ise, kim yasaları çiğneyerek vatandaşın 
can güvenliğini tehdit etmeye, rejimi tehdit etmeye 
kalktı ise, adım da koyarak, Dev - Genç'li ise, «Dev 
- Genç'li» diyerek, ülkücü ise «ülkücü», sağcı ise 

«sağcı», komünistse «komünist» diyerek, Meclis kür
süsünde adını koyarak, meydanlarda adını koyarak 
ve nihayet şimdi Hükümette adını koyarak bunların 
karşısına çıkıyoruz. Fakat bugüne kadar Adalet Par
tisinin Sayın Genel Başkanı, bir taraftan gelen eylem
leri, o eylemlerin sorumluluğuyla ilgili çerçeveyi ala
bildiğine genişleterek, insafsızca genişleterek vurgu
ladı, ama bir başka taraftan, gücü yıldan yıla artan 
bir taraftan gelen eylemler üzerinde hiç durmadı. Hâ
lâ daha geçen gün, «Şiddet eylemlerinden, adam öl
dürmekten tutuklanmış, mahkûm olmuş bir tek mil
liyetçi genç yoktur.» diye demeç verdi, Adalet Partisi
nin Sayın Genel Başkanı. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bizim an
ladığımız manada milliyetçi. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT Devamla) — 
Kendi çiçek gönderdiği kimseler. Bugünlerde Ülkücü 
Gençler Derneğinin bir kongresi toplandı; bunlar si
zin, Adalet Partisinin Genel Başkanının çiçek gönder
diği kuruluşlar, dernekler. Burada Kongrenin Baş
kanlığına aday gösterilen ve seçilen kimse, birkaç yıl 
önce bir doktor teğmeni öldürmekten hüküm giymiş 
ve ancak Af Yasası yoluyla çıkabilmiş bir kimse. Sa-
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yın Demirel, «Mahkûm olmuş bir tek milliyetçi yok
tur Türkiye'de.» derken, belki de aynı gün gazeteler
de bu haber çıkıyordu ve başka mahkûmiyet haber
leri çıkıyordu. 

Değerli arkadaşlarım, yıllarca Devletin kendi ya
sal gücü, demokratik gücü ihmal edilir, zayıflatılır, 
yontulup törpülenir, buna karşılık Devlet dışı birta
kım sorumsuz güçler etkinleştirilir, beslenirse, onlara^ 
«Siz, Devletin yardımcılarısınız, koruyucularısınız, va
tan kurtaranlarsınız.» denirse, sonunda güçlü devlet 
değil, güçsüz devlet ortaya çıkar. Demokratik anlam
da da, antidemokratik anlamda da güçlü devlet or
taya çıkmaz. Nitekim, Türk Devleti de giderek güç-
süzleşti. Ne kadar güçsüzleşti?.. Başkentin ortasında 
«Cumhuriyet» adını, «Atatürk» adım taşıyan öğren
ci yurtlarına, suç işlendiği vakit Devlet gücünü soka-
mayacâk kadar güçsüz düşürüldü bu Devlet ve bu 
gücü ancak bu yılın 8 nci, 9 ncu ayında bulabildi; 10 
yıllık bir aradan sonra. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 
1 Mayısta ne oldu? 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVlT pevamla) — 
«1 Mayıs» laflarım duyuyorum. 

Sayın senatörler; 
İstanbul'da, 1 Mayis 1978 toplantısında ne slogan 

varsa, hepsi 1977 1 Mayısında da vardı aynı meydan
da; belki daha fazlasıyla vardı; bayrağıyla, resmiyle, 
sloganıyla; ama 1 Mayıs 1977'de sayısız insan öldü, 
1 Mayıs 1978'de kimse ölmedi ve 1 Mayıs 1978 top
lantısının ertesi günü ben, hem Başbakan olarak, 
hem Partimin Genel Başkanı olarak ortaya çıktım ve 
bu meydandaki toplantıya, «Falan falan sloganlarla, 
dövizlerle çıkagelenlerden kendinizi sakının, bunları 
kendi partimize sokmayız.» diye açık açık söyledim. 
Daha ne istiyorsunuz?... 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Bu suç değil 
mi kanunlara göre?... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Milletvekilleri " 
partiden kaçtij 

(BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Sayın senatörler; 

Mahkemelere ne verilir, ne verilmez; ona savcılar 
karışır. Benim bildiğim, demokraside kimse suç kış
kırtıcılığı olmamak koşuluyla, düşüncelerinden ötürü, 
düşüncelerini açıkladığından ötürü mahkemeye veril
mez. Bunun böyle olduğunu bildiği için bazı kimse
ler ve Türkiye'de o tür bir hukuk düzenini değiştire
mediği için, «Mademki ben mahkemeler yoluyla 
bunların hakkından gelemiyorum. Öyle ise, karşısına 

zorbalar çıkarırım, birtakım sorumsuz güçler çıkarı
rım; onları da himaye altına alırım, o şekilde bun
ların hakkından gelirim» dediler ve bunu diye diye 
de Türkiye'yi 1977 sonundaki ortama getirdiler. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 1978'de ne var? 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 

1978'de işte o enkazı temizlemeye çalışıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Başbakan, cevap vermeyin, siz 

konuşmanızı yapın. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Gene, demokrasi anlayışımızdaki farkın bir acı örne
ğini, dün burada anamuhalefet partisi grupunun söz
cüsü konuşurken gördük, tanık olduk. Bütün bu olay
ların sorumlusu olarak Cumhuriyet Halk Partisinin 
belli bir tarihten sonra şu veya bu ölçüde sola kay
mış olmasını gösterdiler. Bir parti, Cumhuriyet Halk 
Partisinin bugün bulunduğu noktadaki kadar sola kay
mış olabilir; daha ötelere de kaymış olabilir. Çünkü, 
kendileri iktidarda iken kurulmuş daha öte solda par
tiler var Türkiye'de. Bütün demokratik ülkelerde so
lun her çeşiti var; ılımlısı var, aşırısı var, sosyal de
mokratı var, döktriner sosyalisti var, komünisti var; 
hatta anarşisti var. Gerçek, felsefi anlamda anarşist 
var; ama bunların hiç birinde rejim açısından bir so
run yok ve bunların herhangi birinde bir şiddet eyle
mi çıktığı vakit, terörizm yaygınlaştığı vakit, «Bun
dan bazı sol partilerin, ülkemizde kurulmuş olması 
sorumludur» diye söylemeyi kimse aklın'dan geçirmi
yor. Hatta o kadar ki, bırakınız bizim gibi demokra
tik sol bir partiyi; yani İskandinav sosyal demokrasi 
doğrultusunda sayılabilecek bir partiyi, İtalya'da, or
tanın sağındakiler açıkça «Komünistim» diyen partiy
le işbirliği yaparak şiddet eylemlerini önlemeye çalı
şıyorlar; ama «Türkiye'de Halk Partisi sola kaydı da 
işler ondan bu hale geldi» ne demektir?.. Yani «Tür-
kiye^de keşke sol parti olmasa» demektir. Yani «Tür-. 
kiyeMe tek kanatlı bir demokrasi olsun» demektir. 
Tek kanatlı demokrasi uçamaz; tek kanatlı demok
rasi işlevini göremez ve ona demokrasi denemez. 
Dünyanın neresinde sol partileri olmayan bir demok
rasi görülmüştür? İşte, demokrasi anlayışlarımız ara
sındaki köklü farkın ve aramızdaki kavram kargaşa
lığının açık nedenlerinden biri bu. 

Bazı Adalet Partisi sözcüleri bizim solculuğumuz
la ilgili burada birtakım yargılarda bulundular. Bun
lara yanıt verme gereğini bile duymuyorum. Her par
ti, bir başka partiyi dilediği gibi görebilir. Biz de ba
zen Adalet Partisinin sağcılığım, tutuculuğunu teşhis 
ederken, derecelendirirken hata ediyor olabiliriz. Bir-
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ibtomMn kendimiz hakkındakii yargılarına anlayış gös
teririz, göstermeyiz; o başka. Bunları tartışmak bile 
faydasız. Yıllarca tartışsak içinden çıkamayız. Zaten, 
tartışıp ben kazansam, o zaman partiler arasındaki 
fark ortadan kalkar, birleşiriz; ama önemli olan, bir
birine tahammül etmenin; bu partiler yasa sınırları 
İçinde kaldıkça, Anayasa sınırları içinde kaldıkça b'iri-
bifine tahammül etmenin gereğine inanabilmektir ve 
gerektikçe de rejimi korumak için, güçlendirmek için 
elele verebilmektir. Bunu ille beraber hükümet kur
mak anlamında söylemiyorum; onun gerektiği za
man olur, gerekmediği, olanaksız bulunduğu zaman 
olur şimdiki gibi; ama gereğinde rejimi korumak üze
re en azından büyük partilerin elele verebilmeleri ge
rekir. Demokrasimizin bir büyük eksikliği de bu. 

«Yanıt vermeyeceğim» dedim bu konudaki yargı
lara, hükümlere; çünkü sosyalist enternasyonal ile ko
münistlerin enternasyonelini birbirine karıştıran değer
li sözcülerin bilgi seviyesiyle ben yanşamam ve bu 
konulardaki yargıları cevaplandıramam. (CHP sıra
larından alkışlar.) 

SÜLEYMAN TUNCEL (İzmir) — «Sosyalist 
Enternasyonal» dedim, «Komünist Enternasyonal» de
medim. Komünist enternasyonal yok. (CHP sıraların
dan «Otur yerine» sesleri, gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Tuncel, size söz vermedim, lüt
fen. 

SÜLEYMAN TUNCEL (İzmir) — Komünist en
ternasyonal yok. Nerede Komünist enternasyonal?... 
1956 yılında kapandı o. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Otur yerine. 
(CHP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN —• Müdahale etmeyin. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Sosyalist enternasyonalin, komünist partiler arasın
daki enternasyonale... (Gürültüler.) 

SÜLEYMAN TUNCEL (îzmir) — Komünist en
ternasyonal yok. 

'BAŞKAN — Bir dakika. Sayın Tuncel, lütfen. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Otur yerine. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, lütfen. (CHP sırala

rından gürültüler.) Sayın Başbakan devam edin. Sa
yın Başbakanın cümlesini tetkik edeceğim. Siz devam 
edin efendim. 

BAŞBAKAN; BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Sosyal demokrat veya demokrat sol çizgideki partile
rin oluşturduğu bir uluslararası kuruluşla, komünist 
partilerin oluşturduğu uluslararası kuruluş veya ku
ruluşlar arasındaki karşıtlığı fark edemeyip ve Cum-
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huriyet Halk Partisinin sosyalist enternasyonale üye 
olmasını o açıdan eleştiren kimselerle, ne doktrin tar
tışması yapmaya haddimiz vardır, ne de bu konuda 
kendi Partimizle ilgili; yani üyesi bulunduğum Par
tiyle ilgili görüşleri cevaplandırmaya gerek duyarım. 
Kaldı ki, bu, meseleyi halletmez. Önemli olan; Ada
let Partisi bizi nasıl görürse görsün, biz Adalet Par
tisini nasıl görürsek görelim, partiler birbirlerini ge
nel olarak nasıl görürlerse görsünler, rejimin kural
larında birleşebilmektir. Bu olmadıkça, Türkiye ko
lay kolay kargaşalıktan kurtulamaz. 

Gerçek o ki, geçen yıl sonuna kadar Türkiye'de 
üç yıl şiddet eylemdilerinin büyük bölümüne arka 
çıkan, onlar hakkındaki resmi istihbarati ve ihbarları, 
dosyaları, raporları bile dikkate almayan, hasır altı 
eden bir Hükümet vardı. Giderek, o kesimin insanla
rı, bir kısım şiddet eylemcileri devlet kuruluşların
da yuvalanmaya başladılar. Özellikle 1977'nin ikinci 
yarısında Devleti ele geçirme büsbütün hızlandı. Öy
le ki, Sayın Kadri Kaplan'ın çok haklı olarak be
lirttiği gibi, artık Cephe İktidarı amaçlarına ulaşa
bilmek için sokak şiddetine ihtiyaç duymayacağı bir 
noktaya varmak üzereydi 1977'nin ikinci yarısında. 
Çünkü; Devleti ele geçirmişti; Devlet bir şiddet ku
rumu haline gelebilmişti o şekilde; sağlık kuruluşla
rına kadar, gümrük muhafaza memurluklarına kadar, 
ortaokullara kadar, Eğitim Enstitülerine kadar işgal 
edilmişti ve bu işgal açıkça bir kuvvet kanıtı gösteri
si olarak ilan ediliyordu. «Elbette; çünkü iktidarın 
yolu okullardan geçer, İktidarın yolu Devlet kadrola
rından geçer» deniyordu. 

Nitekim ilginç bir gözlemimiz oldu; 1977 yılının 
ikinci yarısında Devleti ele geçirdiği için, Devlet dışı 
hareketlere ihtiyacı kalmayan iktidarın eylemleri bir 
süre yavaşladı; fakat o Hükümetin görevden ayrıla
cağı belli olur olmaz, geçen yılın son günlerinde şid
det eylemlerinde belirgin bir artış başladı ve bu ilginç 
gelişmeye ben o günkü demeçlerimde dikkati çektim. 

Şimdi, durum şudur; Sayın Kadri Kaplan'ın ve 
Sayın Ahmet Tahtakılıç'ın da belirttiği gibi, Tür
kiye'de Devlette çözülme vardı, bir anlamda anarşi 
vardı, Devlet gücünü yitirmiş, içinden çürümüştü, 
1977 yılı sonuna o şekilde girilmişti; 1978 başından 
İtibaren ise, Devlet yeniden Devlet olmaya başladı; 
ama tahribat o ölçüye varmıştı ki, bir günde, hele 
kafalardaki tahribatı ortadan kaldırmaya imkân yok
tu. 

Sayın Ahmet Demir Yüce kendilerine yaraşan 
bir düzeyde, acı da olsa, bazı eleştirilerde bulundu-
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lar; fakat konuşmalarının düzeyi için kendilerini ger
çekten Parlamentomuz adına kutlamak isterim. Sa
yın Ahmet Demir Yüce o konuşmasında bana bir si
temde bulundu; «Siz iktidara gelince bu işleri bir gün
üde halledebileceğinizi söylüyordunuz» dedi. Uzun sü
re bunu söylediğim doğrudur; fakat geçen yılın ikin
ci yarısında bu konuda sürekli ihtiyatlı konuşma ge
reğini duydum; çünkü Devletin nasıl el değiştirmek
te olduğunu, yapı değiştirmekte olduğunu görüyor
dum ve 1977 genel seçim kampanyasına girdiğim va
kit, yer yer karşılaştığım olaylarda; bakışlara kadar 
bölünmenin, kinin, düşmanlığın yeni kuşaklarda kök-
leştiğini görüyordum. Nitekim, 16 Ağustos 1977 gü
nü verdiğim bir demeçte şunu söylediğimi gördüm; 
(Sayın Yüce'nin konuşmasından sonra dün eski ko
nuşmalarımı karıştırdım) «Türkiye'de güvenlik soru
nu içişleri Bakanlığının boyutlarını çok aşmış durum
dadır.» 

10 Ağustosta şunu söylemişim; «Kışkırtılmış şid
det eylemleri, Hükümetin boyunu aşmıştır ve kontro
lü dışına taşmıştır.» 

O işler o noktaya geldiğinde İktidara geldik. Ben, 
1960'larda Hükümette bulundum, 1974'de Hükümet 
Başkanlığı yaptım. 1974'te de çatışmalar, şiddet eylem
leri ertesinde Hükümete gelmiştik, dokuz ay Hükü
mette kaldık; bir kişinin burnu kanamadı veya bir ki
şinin ölmesine, şiddet eylemleri yüzünden can verme
sine yol açan bir olay olmadı. 

1977 Haziranında, Temmuzunda bile iş çok zor
laşmıştı, ama büsbütün zorlaşmış değildi; fakat 1978 
başında göreve geldiğimiz vakit ben Türk Devletini 
1977 Temmuzuna oranla bile tanınmaz hale gedmiş 
gördüm. 

Sayın üyeler; 
Kamuoyu önünde yaptığım bir açıklamayı, Yüce 

Senatoda bu konular görüşülürken, Senato huzurunda 
da açıklamanın ve tutanaklara geçirmenin görevim 
olduğuna inanıyorum; onun için son günlerde meş
hur olan 1970 raporu hakkında kfsaca bazı bilgiler 
sunmak isterim. 

Bu rapor, 1970'de hazırlanmıştır. O zamanın... 

ALİ MUNİF tSLÂMOĞLU (Kastamonu) — Ra
por değil o, broşür. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Rapor veya tanıtma broşürü; ama bir Devletin.. Sa
yın İçişleri Bakanı yanınızda mı efendim gönderme 
yazısı?... Yanınızda ise gönderir misiniz?.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir hademe ile gön
derin. 
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BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
izninizle Sayın Başkan, bir belge rica edeceğim... Ben 
devam edeyim. 

O zamanın..; 
BAŞKAN — Sayın Başbakan bir dakikanızı ri

ca edeyim ara verilmişken... Konuşmanızı saat 13.00'e 
kadar mı sürdürürsünüz, devam mı edeceksiniz?.. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Devam edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Devam edeceksiniz. 
Sayın Başbakanın konuşmasının sonuna kadar de

vam hususunu oylarınıza arz edeceğim: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devam edin Sayın Başbakan. 

IBAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Efendim; «Rapordu, değildi» dediler; adı ne olursa 
olsun, için'deki resmi bilgilerdir ve ilgili kuruluşlara, 
ya o zamanki İçişleri Bakanının veya o zamanki Em
niyet Genel Müdürünün metinleri aynı olan şu yazı
sıyla gönderilmiştir, Kasım 1970'de. 

«Muhtelif vesilelerle ve bölge valileri toplantıların
da ısrarla Kasım 1970'te, 

«Muhtelif vesilelerle ve bölge valileri toplantıla
rında ısrarla belirttiğim veçhile Emniyet Genel Müdür
lüğümüz Önemli İşler Daire Başkanlığınca hazırlatı
lan ve siyasi emniyetimiz açısından önem arz eden 
faaliyetlerde dahili olan bazı kuruluşlarla toprak ve 
siyasal bütünlüğümüze yönelmiş bir kısım faaliyetle
rin tanıtmanı amaç edinmiş bulunan tanıtma broşür
lerinden birtakım İlişikte gönderilmiştir. 

Siyasi emniyetimiz açısından genel bir panorama
yı anahatiarıyla çizen bu broşürlerin, şifrelerin tabi 
olduğu usule tabi tutulmasını, haleften selefe aynı 
şekilde devredilmesini ve çalışmalarınızda faydalanı
lacak kaynak olarak tetkiki ile mesai arkadaşlarımı-
zın bu konularda aydınlatılmasında faydalanılmasını 
ve muhafazalarında gereken ihtimamın gösterilmesini 
önemle rica ederim.» Yani, kaynak belge olarak gön
deriyor. 

(Siyasi faaliyetlerle ilgi tehlikeleri önlemek için, 
«Bu kaynaklardaki bilgilere bakınız.» diyor. Şimdi 
buna ister rapor deyin, ister tanıtma broşürü deyin, 
Devletin bütün ilgili makamlara uyarı olarak ve res
mi bilgilere dayanarak gönderdiği bir belgedir, dev
rin Adalet Partili İçişleri Bakanı göndermiştir, bazı 
makamlara da devrin Emniyet Genel Müdürü gönder-
m'iştir. Buna şimdi, o devirde Başbakan bulunan kim
se «mevhum» diyor veya «yoktur böyle bir rapor» 
diyor. 
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İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Rapor yok. . 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Belge başka, ra

por başka, broşür başka. 
İBAŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — 

O devirdeki bir muhalefet partisinin lideri «düzme
cedir» diyor. Bu raporun, bu belgenin altında da... 

ÖMER NACÎ BOZKURT (Gümüşhane) — Ra
poru ben açıklayayım. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — 
Efendim, bunlar Devletin kanıtlarıyla yani, Sayın De
mir Yüce'nin dün bahsettiği kavram kargaşalığını bu 
noktaya kadar mı götüreceğiz değerli senatörler? Bun
lar Devletin çok gizli olarak bütün ilgili kamu ma
kamlarını aydınlatmak üzere gönderdiği belgeler; ya
ni bunun üstüne rapor adı konmamış olmasına mı 
sığınarak, o sırada iktidarda bulunanların bu raporu 
görmezlikten gelmesini mazur göstereceksiniz? Buna 
«mevhum» deniyor, buna «düzmece» deniyor, altın
daki imzalardan biri Saym o zamanın Emniyet Genel 
Müdürü Naci Bozfcurt. Düzmece midir, mevhum mu
dur? Lütfen kendilerinden sorunuz... 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Sa
taşma var Sayın Başkanım. Ben cevap vereyim, o ra
porda siz de varsınız Sayın Başbakan. Suç yok. Ce
haletten bahsettiniz; partiler hakkında, parti başkan
ları hakkında. 

İBAŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — 
O raporda ben kendimi de okudum, aynı paragrafları 
burada okumaya hazırım Saym Bozkurt. Eğer bir 
suçum var idiyse ve bana karşı da bir takibat yapıl
madı ise o devrin sorumluları suçludur bundan dola
yı. (CHP sıralarından alkışlar.) 

HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (Sakarya) — Doğru 
mu, değil mi onu söyle? 

ÖMER NACÎ BOZKURT (Gümüşhane) -*- Par
tiler hakkında muameleyi sen... 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — 

Bu raporda, belgede, ne dersiniz deyin, 1968 ile 1970 
arasında Türkiye'nin muhtelif yerlerinde açılan 28 ko
mando kampının adresleri vardır. Bu komando kamp
larında eğitim gören gençlerin sayısı vardır, bunlara 
eğitim veren siyaset adamlarının adları yazılıdır ve 
bunların, bu kampların programları yazılıdır. Bunla
ra katılan kuruluşlar olarak Ülkü Ocakları Derneği, 
Genç Ülkücüler Derneği, Milli Türk Talebe Birliği 
gibi kuruluşlar yer almaktadır ki, sonradan bu ra
poru imzalayanların adaylıkları sırasında bu kuruluş
lardan bazılarına mensup gençlerin nasıl onların da 

militanlığını yaptığını çok üzülerek, acı duyarak yer 
yer gördük. 

ÖMER NACÎ BOZKURT (Gümüşhane) — Bunun 
cevabını alırsınız. Ben de ismini söyleyeceğim. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — 
Evet, zaten onu söylemek istedim zaten Sayın Bozkurt. 
Ben isim zikretmek istemedim; ama, Bayburt'ta nasıl 
bu saydığım kuruluşlardan bazılarının ben konuşurken.. 

ÖMER NACÎ BOZKURT (Gümüşhane) — Sizin 
yaptığınız muameleyi oradan anlatacağım ben de. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — 
Yüksek teşvikinizle saldırıya geçmek istediklerini bili
yorum. Bunlardan.. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt müdahale etmeyin. 
Böyle görüşme olmaz, mütemadiyen müdahale etmek
le olmaz ki. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — îsmi geçti de onun 
için. 

BAŞKAN — Rica edeyim. 
Devam edin Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — 
Bunlardan, bu belgede Milliyetçi Hareket Partisinin 
kurduğu kamplar olarak söz edilmektedir. «Hitler Al-
manya'sındaki SS ve Fırtına Birlikleri isimli nazi teş
kilâtlarının bir benzeridir.» denilmektedir. Bu kamplar- . 
da Mussolini ve Hitler'in kitaplarının okutulduğu söy
lenmektedir. «Yurdun birçok il ve ilçesinde kurulan 
komando kamplarında ateşli silahlarla atış talimleri ya
pıldığının tespit edilmiş olması, Türk'çü, Turancı cere
yanın militanlarının her geçen gün biraz daha silahlan
ma yoluna gittiğini açıkça ortaya koymaktadır.» denil
mektedir ve «İstanbul'daki komandolara Genel Baş
kan Alparslan Türkeş ve diğer parti yetkilileriyle te
masta bulunan ve kendisi de Partiye kayıtlı olan bir 
şahıs tarafından (Adı, adresi veriliyor.) çeşitli marka ve 
çapta tabancaların temin edildiği saptandı.» denilmek
tedir ve şunlar ilave edilmektedir: 

«Milliyetçi Hareket Partisinin birçok il ve ilçe
lerde gençlik kollarına, Partiye bağlı dernek ve ku
ruluşlara komando kampları açtırarak, bu kamplar
da yetişen gençleri MHP'nin bir vurucu kuvveti ha
line getirmesinden sonra, bilhassa İstanbul, Ankara, 
İzmir illeri başta olmak üzere yurdumuzda öğrenci 
hareketleri yeni bir safhaya girmiş, sağ - sol müca
delesi halini almıştır.» denilmektedir. Yani, 1970 ta
rihli, Haldun Menteşeoğlu ve Ömer Naci Bozkurt 
imzalı belgeye göre, Türkiye'de öğrenci hareketleri
nin sağ - sol mücadelesi haline gelmesi, Adalet Par
tisi Hükümeti zamanında kurulan o kamplar yüzün-
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dendir. Bunu ben söylemiyorum, bu rapor veya bel
ge veya tanıtma broşürü söylüyor. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Si
ze ait kısmı da lütfen okuyun Sayın Başbakan!.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 

Eğer Sayın İçişleri Bakanımızın yanındaysa, bana 
ait olan bölümünü de okumaktan memnun olurum. 
Lütfen, getirtseniz, bana ait bölümünü, TÖB - DER' 
le ilgili olan kısmını... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Ömer 
Naci, okunacak; ama bu doğru mu onu söyle? 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Ta
mamı okunsun, dört cildin tamamı okunsun. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Raporda, «Bu kampların ve kuruluşların gerçek 
amaçları» diye de şu söyleniyor: 

«Nazi Almanya'sında olduğu gibi, komando 
kampları ve gençlik kuruluşlarının yardımıyla çeşit
li propagandalar vasıtasıyla Hükümeti yıpratıp, nor
mal seçim yollarıyla iktidarı ele geçirmek. İktidarı 
ele geçirdikten sonra çeşitli baskı metotlarına baş 
vurarak Nasyonal Sosyalist Doktrini Türkiye'de1 

uygulamak.» 
Bunu da ben söylemiyorum; Haldun Menteşeoğ-

lu ve Naci Bozkurt imzalı belge, rapor, ne derseniz 
deyin, o söylüyor ve bu akımın dünya çapındaki 
amaçlarıyla ilgili olarak da «Emperyalist ve saldır
gan bir cereyan.» diyor. 

Sayın senatörler; 
Şimdi, bu raporun yayınlanmasından bir yıl ön

ceye gidelim. Yine o sırada da Başbakan olan Sa
yın Demirel, kendisine bir arkadaşımızın yönelttiği 
bir soru üzerine, Cumhuriyet Senatosunda 11 Kasım 
1969 günü şunları söylüyor, Tutanaklardan aynen 
okuyorum: 

«Ayrıca demokratik rejim kendi kendisini ayakta 
tutacak güce sahip olduğunu göstermek mecburiye
tindedir. Bir vehme kapılmaya lüzum yoktur, bir 
anarşi korkusuna kapılmaya lüzum yoktur. O zaman 
Devlete inançsızlık, Devlet kuvvetlerine inançsızlık 
başlar. Ayrıca milis teşkilatı organize etmeye lüzum 
yoktur. 500 bin kişilik ordusu, 50 bin kişilik jandar
ması, 30 bin kişilik polisiyle Devletin göremediği bir 
işi, 400 kişilik komandosu ile bir? siyasi parti mi 
görecektir?.. Kaldı ki bu, Partiler Kanununa aykırı
dır.» 

Fakat, bir yıl sonra bu belge yayınlanıyor; Par
tiler Kanununa aykırı diye hiç bir iş yapılmıyor ve 

daha başka şeyler oluyor. Artık Adalet Partisi kendi 
başına iktidara gelemez duruma gelince, o güçlerle, 
o kimselerle o komandolarla işbirliği yapılıyor, bir
likte Hükümet kuruluyor ve o sayede «400 koman
doya mı kaldı bu iş?..» diye küçümsenenlerin sayı
sı 400'le kalmıyor; binlere çıkıyor, onbinlere çıkıyor, 
Devlet desteğiyle Hükümet himayesi altında. 

Sayın Baykara burada çok haklı bir şey söyledi
ler; «Suçluları yakalamak kadar, anakaynaklara 
inip onları kurtarmak da önemli.» dediler. Bunun 
önemine inandığımız içindir ki, görünürdeki suçlu
ları yakalamakla aslında sadece birer canlı suç aleti 
olan suçluları yakalamakla kalmıyoruz, kalmamaya 
kararlıyız. Onların arkasındaki kaynakları, onları ye
tiştiren, o filizlerin tohumlarını ekip, onları Devletin 
parasıyla yetiştiren sorumluları da aramaya ve bul
dukça ortaya çıkarmaya çalışmayı bir görev sayıyo
ruz. 

Sayın senatörler; 
Hükümete geldiğimiz vakit, emniyet kuvvetleri

ni araç - gereç bakımından, sayı bakımından, eğitim 
bakımından ne halde bulduğumuzu anlattım. 

Ayrıca şunu gördük ki, sayısı çok yetersiz hale 
gelmesine karşın ve içindeki bölünmelere karşın, po
lisin bir bölümü «Toplum Polisi» adı altında kışla
sında çoğu kez boş tutulmaktadır ve bunun büsbü
tün moral bozucu etkileri olmaktadır. Karakol poli
siyle devriye gezecek yerde, hemen her bakanlığın 
kuruluş kanununda karakollara atılan yükler dola
yısıyla ayak hizmetleri dolayısıyla vatandaşın gü
venlik ihtiyacıyla ilgilenme olanağını bulamamıştır, 
bulamamaktadır. 

Ayrıca, demin saydıklarına ek olarak, bazı sayın 
konuşmacıların belirttiği gibi, Türkiye'de istihbarat 
büyük ölçüde etkinliğini yitirmişti ve istihbarat ör
gütleri arasında karşılıklı güvene dayanan verimli bir 
işbirliğinden eser kalmamıştı. Süratle bu eksiklikleri, 
aksaklıkları gidermeye koyulduk. İlk ele aldığımız 
işlerden biri oldu. Bir kere emniyette bir Merkezi İs
tihbarat birimini ilk kez kurduk, bu kadar basit bir 
gereksinmeyi ilk kez bu yıl kurduk. Son aylarda is
tihbaratta büyük ölçüde etkinlik artışı sağlandı, ar
tık somut bilgiler gelmeye başladı, olaylarla ilgili ola
rak olayların öncesinde ve sonrasında ve istihbarat 
kuruluşları arasında giderek artan ölçüde işbirliği ve 
dayanışma başladı. 

Polislerin daha iyi eğitilmesine ve yeterli eğitim
den geçmemiş olanların meslek içi eğitimine özen 
gösterilmeye başlandı, daha rasyonel bir işbölümüne 
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geçildi. Toplum polisini kışlasında bekletmek yerine, 
daha çok polisi aktif hizmete alma yolları aranmaya 
başlandı. Teknik servislerin etkinliği büyük ölçüde 
arttı; balistik servislerin, parmak izinin, bomba sök
me ve sairenin etkinliği büyük ölçüde arttı ve sonuç 
olarak Devletin emniyet gücü artık işlenen bir suçun, 
bir siyasal eylem suçunun hemen bütün faillerini bir
kaç gün içinde saptayabilir hale geldi ve bu saptadı
ğı faillerin de çoğunu ya birkaç gün ya birkaç ay için
de yakalayabilir, tutuklayabilir hale geldi. 

Bundan 6-7 ay, bir yıl önce bir Mamak olayının, 
bir Balgat olayının sorumlularını yakalamak hayal
den geçmezdi. 1 Mayıs 1977 olayı oldu, birtakım tu
tuklamalar oldu, serbest bırakmalar oldu, kim mah
kûm oldu?.. Sayısız yurttaşımız ölmüştü; fakat bugün 
faili meçhul cinayet kalmamıştır. Faili yakalanma
yan cinayetlerin sayısı da gitgide azalmaktadır; 
çünkü emniyetin belli noktalarda, belli görevlerde 
etkinliği büyük ölçüde artmıştır. 

Ayrıca, önceden bilinen toplantılar ve gösterilerle 
ilgili olarak en etkin önlemler alınmaya başlamıştır. 
Toplantılar yasal olsun, yasa dışı olsun önceden ola
cağı biliniyorsa, o toplantıların barış içinde yapılma
sı veya yasa dışıysa önlenmesi yolunda etkin önlem
ler alınabilir hale gelmektedir, gelmiştir. Artık parti 
toplantılarına saldırılar olamamaktadır, artık herhan
gi bir yasal toplantı ne kadar büyük olursa olsun, ba
rış ve düzen içinde geçebilmektedir. 

Yazın 400 binin üzerinde Öğrenci, otobüs garaj
larında kapanın elinde kalmadan, ideolojik kapan
larına, tuzaklarına düşmeden ve kimsenin burnu ka
namadan Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sınavlarına 
girmiş, yatacağı yer belli, yemek yiyeceği yer, sına
va gireceği yer belli ve evine dönebilmiştir. 

On yıl Devlet gücünün giremediği, Devlete ait 
bütün öğrenci yurtları, bir - iki gün içinde kimsenin 
burnu kanamadan boşaltılabilmiştir. Açık söylüyo-
yorum; bununla da yetinmeyeceğiz. Yasaların tanıdı
ğı yetkiye dayanarak, belli kurallara, koşullara uy
mayan özel yurtlarda da aynı işlemi yapacağız. 

Adaletle daha yakm işbirliği kuruldu. Henüz adli 
zabıta kurulamadı; ama emniyetle adalet arasındaki 
işbirliği, bir de protokole bağlanan işbirliği, yer yer 
âdeta bize bir adli zabıta denemesini gayri resmi ola
rak yapma olanağını sağladı. Polisle jandarma arasın
da işbirliği ve işbölümü, uygulamada çıkan sonuçlara 
bakarak günden güne etkinliğini geliştiriyor; fakat 
bunun dışında, henüz başarılamayanlar var : 

I Vur - kaç olayları dediğimiz; yani beklenmedik 
bir anda polisin, jandarmanın yeterli sayıda bulunma
dığı bir anı kollayıp, Türkiye'nin herhangi bir yerin
de olay çıkarmak. Buna, hiç bir ülkede (Bunu yapa
cak kadar gözükara insanlar varsa) Devletin gücü 
tam yetmez; ama bugün Türkiye'de yettiğinden daha 
çok yetmesi gerekir; fakat bu bir araç - gereç mesele
sidir, bu telsiz meselesidir, motosiklet meselesidir, 
eğitim meselesidir. Bunların da hepsini bir anda sağ
lama olanağı yoktur. Fakat, en azından, yıllar süren 
aradan sonra bütün bu eksiklikler görülmüş ve bu ek
sikliklerin birbiri ardından tedbirleri alınmaya baş
lanılmıştır. 

Şimdi, en büyük tıkanıklıklardan biri yargı aşama
sındadır. Çünkü, bilindiği gibi, yargı organlarımız çok 
ağır bir yük altında çalışmaktadırlar. Sayısız davayı 
görmek zorundadırlar. Bu yüzden de şiddet eylem
leriyle ilgili davalara kolay kolay sıra gelememekte-
dir; bunlar aylarca ertelenmektedir. Bu yüzden bir
çok cezaevinde eylemci tutuklu sayısı gitgide artmak
tadır. Ceza evleri olaylarını çıkaranlar genellikle hü
kümlüler değil, tutuklulardır. Çünkü, hükümlüler 
az - çok bir tevekkül içine girmişlerdir, dışarıyla irti
batları asgariye inmiştir; fakat tutukluların dışarıyla 
çok daha fazla irtibatı vardır ve kurtulma umudu var
dır. Cezaevlerinde çıkan olaylar da dolayısıyla bir ba
kıma adaletteki tıkanıklıkla ilgilidir. 

Son zamanda, buna rağmen, mahkemelerin ağır 
yüküne rağmen, birbirini izleyen kararlar çıkmaya 
başlamıştır; ama henüz bu yeterli düzeye varmamış
tır. 

Alınan önlemlerdeki etkinliğin sonucu nedir?.. 
Son rakam; siyasal eylemlerden, şiddet eylemlerin
den dolayı 1996 kişi tutukludur. Bunlardan 1052'si 
sağ eğilimlidir, ki sağ deyince bunların çoğu Milliyet
çi Hareket Partili veya Ülkücü dernekler mensubu ya 
da onların yandaşları, 775'i sol eğilimlidir ki, bunlar 
daha çok Dev - Genç, Türk Halk Kurtuluş Partisi - C, 
Türk Halk Kurtuluş Ordusu gibi, TİKKO gibi, isim
lerini sık sık Basında okuduğunuz kuruluşlardır, 169 
unun da henüz ideolojik eğilimi saptanamamıştır. 

Bunun dışında silah olarak son aylarda, 995 uzun 
menzilli tüfek yakalanmıştır. 18 831 makineli tabanca 
ve tabanca yakalanmıştır, 1 453 ruhsatsız av tüfeği 
yakalanmıştır. 6,5 milyon da mermi yakalanmıştır; 
ama henüz kaçakçılıkla mücadelenin de yeterli etkin
liğe varmadığını biliyorum; fakat Hükümet olarak, 
Milli Güvenlik Kurulu olarak üzerinde önemle en 
çok durduğumuz konulardan biri de budur. Çünkü, 
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şiddetin maddi kaynaklarından birinin silah kaçakçı
lığı olduğunu biliyoruz. 

Ölü sayısı konusundaki, Sayın Yüce'nin bu konu
da göstermiş olduğu inceliğe de teşekkür ederim. As
lında bizim zamanımızda bu kadar öldü, sizin za-
manızında şu kadar öldü yarışması tatsız bir şey. 
Nedenler üzerine eğilmek, arttıysa niçin artığına teş
his koymak, önlemler üzerinde birleşebilmek önem
li. Bu kayıtla şunu söylemek isterim ki, bizim elimiz
deki rakamlara göre ki, ölü sayısı ile ilgili olarak ba
zı partilerin verdiği rakamlar bir ölçüde abartılmış
tır; ölü sayısı 800'lerde değildir, içişlerinin elindeki 
bilgiye göre gerçekten siyasal nitelikteki şiddet ey
lemleri dolayısıyla ölenlerin sayısı 6 Kasım tarihine 
kadar 559'dur. Adalet Bakanlığına göre bu sayı bu
nun da altındadır. 

Türkiye bugün o durumda ki, artık normal kan 
davaları bile, hatta normal banka soygunları bile 
siyasal amaçlı şiddet eylemi olarak görülüyor. Ba
zen de yapanlar öyle tanıtıyor. Bir adi suç olarak ban
ka soyarsa, o ayıp olacakmış, buna bir ideolojik kı
lıf geçirirsem daha zarif olur, daha saygıdeğer olur 
düşüncesi var bazı kimselerde. Onun için bu rakam
ların aslında şu kadar oldu, 559 da tabii son derece 
üzücü bir rakam, yalnız gerçekçi olmak için bu açık
lamayı yapma gereğini duyuyorum, içişleri Bakanlı
ğının teşhisine göre ölümlerden 559'u siyasal şiddet 
eylemleriyle ilgilidir. Adalet Bakanlığının elindeki 
bilgiler ise 350 civarındadır. Belki de gerçek, bunun 
ikisinin ortasında bir yerdedir. 

1978 yılı başından bu yana siyasal nitelikteki ey
lemlerle ilgili davalardan 19'u (Benim elimdeki son 
resmi bilgilere göre) mahkûmiyet ile sonuçlanmıştır. 
Buna bugün gazetede okuduğum bir haber de eklenir
se, bu rakam 20'e çıkmış olmaktadır. Bunlardan bü
yük bir kısmı sağ eğilimli eylemcilerdir, bir kısmı da 
sol eğilimli eylemcilerdir. 

Sayın senatörler; 
Emniyet gücünün, iç güvenlik kuvvetlerinin etkin

liğini artırmak için aldığımız önlemler dışında başka 
bazı önlemlerimize değinmek isterim. Son zamanlarda 
çıkarılan bir yönetmelikle artık yasa dışı eylemlere 
katılan bütün öğrenciler (Tabii, Milli Eğitim Bakanlı
ğına bağlı okullarda) okul içinde parti propogandası 
yapan öğrenciler geçici veya sürekli olarak okuldan 
uzaklaştırılacaklardır. Bunun için yasa çıkartmaya ge
rek yoktur. Aslında böyle bir yönetmelik çıkarma 
zamanı Türkiye'ye yıllar önce gelmiştir; fakat evvelce 
iktidarda bulunanlafdan bazılarının işine gelmiyordu 

I böyle bir yönetmelik çıkartmak. Bizim içinse bir en
gel yoktur, kaygımız yoktur. Herkese ayırım gözet
meksizin bu önlem uygulanacaktır. 

Ayrıca, olay çıkaran, herhangi bir yerde eylem
lere karışan, bağlı bulundukları öğrenim kurumların
da disiplin cezası alan ya da eğitimlerini başarılı sür
dü »-emeyen öğrenciler yine geçici veya sürekli olarak 
yurtlardan çıkarılacaklardır. Bir öğrenci yurdunu ya
sa dışı veya izin verilmemiş amaçlarla kullananlar, 
başkalarını bu yurtlarda barındıranlar, bu yurtların 
duvarlarına yazı yazanlar, resim çizenler, bu yurt
larda yaralayıcı öldürücü aletler bulunduranlar yine 
yurtlardan çıkarılacaklardır. Direniş veya işgal gibi 
durumlarda da geçici kapatma yoluna gidilecek ve 
sorumlular yurtlardan çıkarılacaklardır. 

Bunlar dışında bazı yasal önlemler almaktayız, 
öngörmekteyiz. Bu konuda hazırladığımız metinleri 
Adalet Partisinin, Milli Selâmet Partisinin grup yö
neticilerine ve Milli Birlik Grupunun, Kontenjan 
Grupunun grup yöneticilerine son bir-iki gün içinde 
arkadaşlarımız sunmuş olacaklardı, bildiğim kadar 
sundular. Umarımki kısa süre içinde ayrı ayrr veya 
bir araya gelip görüşerek bu konuda bir sonuca va
rabilelim. 

Bir kere, bazı suçların daha açık biçimde belirlen
mesine gereksinme duyuyorduk. Örneğin; silah tek
nolojisindeki gelişmenin gerisinde kalmıştı yasalar. O 
yüzden en etkin bazı silahlar en hafif ceza ile kurtul a-
biliyordu hâkimin takdirine göre. Şimdi, yasaya bu 
bakımdan açıklık getirmek ve ruhsatsız silah taşımayı 
ve kullanmayı daha etkin müeyyidelere, cezalara bağ
lamak düşüncesindeyiz, bunun tasarısını sunmuş bu
lunuyoruz Ayrıca, duvarlara yazılan yazılar artık 
Türkiye'için sadece bir şehir kirliliği meselesi ol
maktan çıkmış, siyasal boyutlar kazanmıştır. Duvar 
yazılarıyla ilgili olarak da daha etkin cezalar öngö
rülüyor getirdiğimiz tasarılarda. 

Olay çıktıktan sonra valilerin başvurması halin
de Silahlı Kuvvetlerimiz mümkün olan en kısa za
manda olay yerine yetişiyorlar. Fakat ne kadar ça
buk davransalar ister istemez bazen geç kalınmış 
oluyor. Şimdi hazırladığımız yasalarda bulunan, ta
sarılarda bulunan bir hükme göre, valiler bir olay 
çıkacağı kanaatine vardığı zaman da Silahlı Kuvvet
lerden yardım isteyebilecektir ve bu isteği yerine geti
rilecektir. 

Suç araçları taşıyan taşıtlar, bunların sürücüleri 
yakalanırsa mahkûm olurdu genellikle; fakat asıl per-

J d© arkasındaki sorumluları mahkûm olmazlardı, habe-
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rim yok, benim bilgim dışında yapılmış diye. Şimdi 
bu taşıtların sahiplerini de daha dikkatli davranma
ya, en azından sürücüleri kontrol altına almaya yönel
tiri bazı etkin müeyyideler almaya yöneltici hükümler 
getirmiş oluyoruz. 

Ayrıca, mal taşıyan bütün taşıtlarda gerekli belge
lerin; fatura, konşimento gibi belgelerin bulundurul
ması şartını öne sürüyoruz ki, yakalanan kaçak malın 
veya silahın kaynağı da belli olsun ve aynı zamanda 
faturasız veya hileli fatura yoluyla satışlar yapıp ver
gi kaçakçılığı yoluna gidilmesi de mümkün olduğu 
kadar önlensin. 

Ayrıca, Polis Vazife ve Salâhiyet Yasasında bazı 
değişiklikler getiriyoruz; ama bu değişikliklere gerek 
kalmadan bile önlemlerin, özellikle emniyet kuvvetle
ri içindeki ideolojik bölünmelere ilişkin önlemlerin 
etkinleşebileceğine inanıyoruz. Nitekim, yürürlükteki 
Yasaya göre bir tüzük hazırladık, bu tüzük halen Da
nıştay'ın tetkikindedir, yakında geleceğini umuyoruz, 
buna göre mesleği ile bağdaşmayıcı davranışlarda bu
lunan, hele ideolojik eylemlerin içine giren, ideolojik 
tartışmalarda taraf haline gelen polisler artık bir gö
revden alınıp başka bir göreve verilmeyecek, doğrudan 
doğruya meslekten çıkarılabilecektir ve bu tüzük Da
nıştay'ın onayından geçmiş olacağına göre de böyle 
bir nedenle meslekten çıkarma durumunda Danıştay' 
dan o kararı bozdurma olanağı bulunmayacak, eğer 
haklı bir nedene dayanıyorsa çıkarma. 

Bu gibi durumlarda polisin moral gücü çok bü
yük önem taşır. Bazen öyle olaylar oldu ki, bazı po
lisler şiddet eylemcilerini yakalamak için gittiklerinde 
kendilerine yaylım ateşi açıldı, üstlerindeki can yelek
lerinde bunların izleri görüldü ve onlar da ateş açtı
lar bazı eylemciler öldü. Savcı polislerin mahkumiye
tini istedi. Aslında atıfta bulunduğu madde, bilmem 
beş yıldan idama kadar hüküm öngören bir madde 
idi; fakat bazı gazetelerde de bilmem «Anarşistleri 
vuran polislerin cezası idam» diye başlıklar çıktı. Bun
lar, tabii polisin moralini büyük ölçüde bozdu. Buna 
karşı da şöyle bir önlem getiriyoruz yasa tasarıları
nın içinde bir hüküm olarak; görevi sırasında veya 
görevi dolayısıyla polisin yaptığı bir hareket suç gibi 
görülür ise onun hakkında soruşturmaya ve kovuştur
maya gitmeden önce valinin görüşü, Adalet Bakan
lığının izni, muvafakati alınacak ve bu mavafakat ol
madıkça savcılık bir işlem yapmayacak. Fakat bunun 
da tabii bir tehlikesi var. Siyasi takdir veya hatta ida
ri takdir yanlış olabilir ve polisler de buna güvenerek 
gerekli gereksiz ateş açıp, vatandaşları ödürmeye baş

layabilirler. Buna ihtimal vermiyorum da, her türlü 
varsayımı, ihtimali gözönünde tutmamız lâzım. Bu
na karşı bir güvence olmak üzere de şöyle bir hüküm 
öneriyoruz: 

Eğer vilayet veya Adalet Bakanlığı bu durumdaki 
bir polis hakkında soruşturma açılmasına izin vermez 
ise, mağdur olan kimse veya mağdur ölmüş ise, va
risleri Yargıtay Başkanlar Kuruluna başvurabilecek
ler ve soruşturma için karar çıkartılmasını isteyebile
cekler. 

Bir başka önerimiz: (ki, bu da sunduğumuz metin
ler arasında.) Eğer bir toplantının veya gösterinin 
şiddete dönüşebileceği veya yasal bir toplantının dı
şarıdan saldırı ile ihlâl edilebileceği ve o sırada mev
cut olan ortamın ya da devlet gücünün burada çıka
cak olayları önlemeye yetmeyeceği, daha uzun bir 
hazırlığı gerektirdiği anlaşılacak olursa bir yasal top
lantı yetkili mülki amirce 10 güne kadar ertelenebi
lecek. Ancak, bu erteleme yetkisinin suiistimal edil
mesini önlemek için de bu erteleme kararma karşın 
yargı mercilerine başvurma olanağı bulunacak. 

Yine bir başka önerimiz: Gecikmede sakınca bu
lunan durumlarda en büyük mülkiye amirinin emri ile 
kişilerin, binaların, araçların aranabilmesini kolaylaş
tırıcı bir hüküm. 

Ayrıca, burada birçok hatipler haklı olarak ka
mu görevlilerinin bazı derneklere girmelerindeki veya 
destek olmalarındaki sakıncalara değindiler. Biz de 
buna öteden beri yürekten katılıyoruz. Bununla ilgili 
olarak da bir kanun hükmü sevk etmiş bulunuyoruz. 
Buna göre, kamu görevliliğinin sorumluluğu ile ve iş
levi ile bağdaşmayıcı amaçlar güden veya faaliyet gös
teren derneklere hiç bir kamu görevlisi giremeyecek. 
Öğretmense de giremeyecek, polisse de giremeyecek, 
herhangi bir devlet dairesinde memur ise de gireme
yecek bu türlü derneklere. Ayrıca, bu türlü dernekle
rin faaliyetine katılamayacak, destek olamayacak, her
hangi bir kimseyi bu tür derneklerin faaliyetlerine ka
tılmaya, destek olmaya teşvik edemeyecek, yani po
lis olarak kendisi giremeyecek; ama hanımını, karde
şini, çocuğunu bir derneğin gösterisine katılmaya teş
vik ettiği takdirde o zaman bile kanunun müeyyidesi
ni karşısında bulacak. Ayrıca* dernek tüzük
lerinin ilk incelemesinde yasaya aykırı bazı hususlar 
gözden kaçmış olabilir diye, yürürlüğe girmiş dernek 
tüzüklerinin de gerek gördükçe yeniden incelemeye 
alınma olanağı kanunla getiriliyor. 

Bunun dışında çok önem verdiğimiz iki husus: 
(Bunları kamuoyuna da ayrıntıları ile açıklamıştık) 
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Adalet mekanizmasındaki yavaşlığı, tıkanıklığı önle
mek üzere düşündüğümüz önlemler. 

Bilindiği gibi davaların yüklülüğünden, çoklu
ğundan dolayı adalet iyi İşleyemiyor ve yer yer de 
hele dar çevrelerde çevre baskısı bazen hâkimleri sav
cıları bunaltacak ölçüye varıyor. Buna rağmen vic
danları doğrultusunda pek çok hâkimimiz, savcımız 
hareket ediyor; ama Devlet olaifak bu sorunun üze
rine de eğilme görevini, mecburiyetini duyuyoruz. 

Bunun için gerekli düzenlemeyi uzun uzadıya 
düşündük. Kendi demokrasi anlayışımızla Anayasa
mızın İlkeleri ile bağdaşan bir düzenleme olmasına 
Önem verdik ve sonunda şu sonuca vardık: Ayrı bir 
mahkeme kurmayı önermiyoruz; fakat Yüksek Hâ
kimler Kurulu, belli İllerde (Her ilde bunu yapması 
zorunlu değil. Diyelim ki, 20 ilde, 30 ilde) birer ağtr 
ceza mahkemesini şiddet eylemleriyle görevlendire
cek. O mahkeme sadece bu tür eylemlere bakacak 
hâkimleriyle savcısıyla ve mahkemelerin görev çevre
si de belli olacak. Eğer bir ilde bu tür bir mahkeme 
görevlendirilmemişse, onun hangi ildeki mahkemeye 
gideceği önceden belli olacak, böylece tabii hâkim il
kesine de ters düşülmüş olmayacak. 

Bunun sağlayacağı olanaklar: 
Bir kere mahkemelerde hız sağlanacak. Çünkü, 

başka davalara bakamayacak, bakmayacağı için yükü 
azalacak, duruşmalar hızla yürüyebilecek. 

Hâkimler, savcılar belli bir yerde toplanacağı ve 
sayıları azalacağı için Devlet onları da hatta tanıkları 
ve sanıkları da çok daha etkin biçimde koruyabilecek, 

Ayrıca, mahkemelerin sayısı azalınca hâkimler, 
savcılar olayları bir bütün olarak görebilecekler. Şim
di olayın bir bölümü Bursa'da, bir bölümü Kocaelin'de 
bir bölümü Adana'daki bir hâkimin önüne gidiyor, 
bunlar olayları ancak birer küçük yönüyle görebili
yorlar; fakat davalar belli mahkemelerde toplandıkça 
t>u bölük-pörçük olaylar bir mozayik tablosu gibi 
hakimlerin ,mahkemelerin gözüönünde belirlenebile-
cek. 

Öngördüğümüz bir başka önlem (Ki, «Bakalım 
kim bundan rahatsız olacak?» demiştim. Rahatsız 
t»lanlar çıktı; fakat aslında bu kanunlarımızda yer 
lyers ş*§f alan, var olan bir hükümdür, bir olanaktır.) 

Îİer türlü şiddet eylemiyle ilgili olarak yakala
nan suçlular kendilerini suça sevkedenleri veya o şid
det eylemini düzenleyenleri Devletin bulmasına yar
dımcı olurlarsa, bunu kanıtlarıyla ortaya çıkarırlar
sa, cezaları indirilebilecek. Bu zaten bazı yasa mad
delerinde yer alan bir hükümdür. Bunu bütün şid

det eylemleri için geçerli hale getirmenin zorunlu ol
duğuna inanıyoruz. 

Sayın Baykara'nın dediği gibi, eğer suçluları ya
kalamakla yetinmeyip, o suçların, suçluların kaynak
larına da inmemizi ve şiddet eylemini, terörizmi 
kaynağında kurutmamızı Yüce Parlamento istiyor 
ise, kötüye kullanılma ihtimalini önleyecek bütün 
tedbirlerle birlikte bu hükmün çıkmasına yardımcı 
olmalıdır kanaatindeyiz. 

Sayın senatörler, 
Muhalefette iken yasa değişikliklerine gerek gör

mediğimiz soruldu; fakat Türkiye'de eylemlerin bo
yutları değiştikçe ve Devletten güç ala ala bazı şid
det mihraklarının boyutları değiştikçe, bazı yasal ön
lemleri alma ve değiştirme gereğini daha muhalefet
te iken belirtmeye başlamıştık. 

Örneğin 6 Eylül 1977 yılında adalet yılının kutla
nışı dolayısıyla verdiğim demeçte şunları söylüyor
dum «Yargılama yöntemlerinde gerçeklerin ortaya 
çıkarılmasını demokratik hukuk devleti kuralları 
içinde çabuklaştırıp, kolaylaştırıcı değişikliklerin ya
rarına inanıyoruz. Bunların gerçekleşebilmesi için 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde kendimize düşen
leri yapacağız.» Geçen yıl Eylül ayında söylediğim 
sözler bunlar. 

Aynı zamanda yine geçen yıl Eylül ayında bir 
başka demecimde de, «Yargı organlarının verimini 
artırıcı bazı düzenlemelere gerek olduğunu» belirti
yordum. 

Şimdi neden Devlet Güvenlik Mahkemeleri de
ğil de, bu tür bir düzenleme diye sorulabilir. 

Evet, Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulması
na ilişkin bir hüküm Anayasamızda yer almaktadır; 
ama o hükümde bazı ayrıntılara girilmiştir; «Bu 
mahkemeler şöyle kurulacak» diye. Öyle kurulduğu 
zaman, adı Devlet Güvenlik Mahkemesi olacaktır. 
Fakat Anayasada sayılan o unsurların başlıcaları 
dolayısıyla Anayasa Mahkemesi, Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri Yasasını iptal etmiştir. Şimdi biz ne 
kadar değişik bir yasa getirirsek getirelim, eğer Ana
yasanın o, 12 Mart döneminde konulan hükmündeki 
unsurlara göre bir yasa hazırlarsak, bu, Anayasa 
Mahkemesi tarafından gene bozulacaktır. Çünkü 
tabii hâkim ilkesine, mahkemelerin bağımsızlığı ku
ralına ters düşmüş olacaktır. 

Önemli olan nedir? Adaletin etkinliğini artırmak. 
Şiddet eylemleriyle ilgili davalarda hızını artırmak, 
bu mahkemelerin bir çeşit ihtisaslaşmasını sağlaya-

I bilmek ve bu mahkemeleri gereğinde etkin biçimde 
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koruyabilmek. Eğer amaç bundan ibaret ise, o za
man öyle inanıyorum ki, bizim, Hükümet olarak Yü
ce Heyetinize sunduğumuz tasarı ile de bu amaç sağ
lanmış olacaktır. Ayrıca, usul hükümlerinde hızı ve 
etkinliği artırıcı bazı değişiklikler de öngörülmekte
dir. 

Bunların dışında, halkın demokratik hukuk dev
leti kuralları içinde memlekette huzur sağlanmasına 
katkısını artırıcı düzenlemelerin çalışması içindeyiz. 
Bununla şunu kastediyorum; örneğin birkaç ay ön
ce, geçen baharda posta ile bomba gönderme türün
den bir eyleme baş vurulduğunda ve bu eylem yay
gınlaşmaya başladığında, biz derhal halka baş vur
duk ve dedik ki; «Kuşkulandığınız herhangi bir pa
ket, beklemediğiniz yerden bir paket veya kuşku 
uyandıran bir zarf gelirse bunu sakın açmayın, en 
yakın polis merkezine, karakoluna veya PTT'ye gö
türün» dedik. Bir yandan da tabii, Devletin bomba 
sökme gücünü, yeteneğini artırdık. Demin söyledi
ğim gibi; ona güvenerek halkı da yardıma çağırdık 
ve bir iki günlük uyarıdan sonra bütün bombalar, 
postadan gönderilen bombalar yakalanmaya başlandı 
ve o eylem türünün etkisi ortadan kalktı. 

Aradan aylar geçti, bir başka bombalı eylem tü
rü denenmeye başladı; bir bakıma daha tehlikeli: 
Herhangi bir yere; kalabalıkların, toplulukların bu
lunduğu bir yere bomba bırakma. Dünyanın hiç bir 
yerinde devletin, en etkin devletin gücü bile, herhan
gi bir rejimde bomba bırakılabilecek her yeri, her 
an aramaya ve korumaya yetmez; ama halkın buna 
gücü yeter. Onun için biz, bu eylem türüne geçildi
ğini gördüğümüz vakit derhal vilayetlere ve bütün 
kamu kuruluşlarına birer genelge gönderdik ve bom
ba ihtimaline karşı her gün belli kuruluşlarda ne 
tür aramalar yapmaları gerektiğini söyledik ve bu
nu ihmal ettiği anlaşılan kuruluşlarla ilgili olarakta 
gereken işlemleri yapıyoruz ve yapacağız. 

Ayrıca, bu konuda halkın yardımı sağlandığı va
kit; yani bu aramaya, bu dikkatli davranmaya; ken
disinde kuşku uyandıran herhangi bir pakete el sür
meden önce polisi haberdar etmeye ve orayı boşat
ma yoluna gidecek olursa; Devletin sağlayabileceği 
etkinlikten kat kat fazlası halk tarafından sağlanmış 
olabilir. Bu gibi konularda tamamiyie demokratik 
çizgi içinde halkın katkısını organize edebilmek, ha
rekete geçirebilmek için de belli bir hazırlığı yapıyo
ruz. Bunun için ayrıca, eğer yasa gerektirirse huzu
runuza getireceğiz, yasa gerektirmeyen yönlerini za
ten uygulamaya çalışıyoruz. 

Bunların dışında özellikle geri kalmış yöreleri
mizle ilgili olarak şiddetin ekonomik ve toplumsal 
kaynaklarına inmeyi, huzursuzluğun kaynaklarını 
orada kurutmayı ödev biliyoruz ve devraldığımız 
ekonomik durumun sıkıntılarına, yüküne karşın, bu
nu öncelik taşıyan görevlerimizden biri sayıyoruz. 

Ayrıca, dar gelirli halkın gelirini işçi olarak, köy
lü olarak, memur, emekli, dul yetim olarak elden gel
diği kadar yükseltmek suretiyle ve şehirlere aşırı 
akını, kırsal alanın kalkınmasına öncelik verip azalt
mak suretiyle de, huzursuzluğun, sorunların sosyal, 
ekonomik kaynaklarına da inmeye çalışıyoruz. 

Bütün bu önlemleri alırken, demokrasi yolun
dan, demokratik hukuk devleti yolundan asla sap
mamaya kararlıyız. Kimden ne zorlama gelirse gel
sin, demokrasinin ancak demokrasi kuralları içinde 
korunabileceği kanısındayız. Yoksa, demokrasiyi ko
rumak için, (Demokrasiye biraz ara verelim, hürri
yetleri korumak için, hürriyetleri biraz kısalım) gi
bi bir yola girmenin geçmişte Türkiye'yi nerelere 
doğru götürdüğünü; fakat halkın sağduyusuyla kur
tulduğumuzu biliyoruz. Çok daha etkin tedbirler di
ye, bu türlü tedbirlere başvuran, yakın komşumuz 
olsun, uzak olsun bazı ülkelerin ne hale geldiklerini 
çok iyi görüyoruz. 

Sayın üyeler, 
Gerek eğitim yoluyla, gerek yeni örgütlenme yo

luyla, teknik servislerin etkinleştirilmesi, istihbaratın 
geliştirilmesi yoluyla; artık olayların saptanabilir, 
suçların saptanabilir ve kısa sürede yakalanabilir ha
le geldiğini söylemiştim. Buna ilginç bir iki örnek ver
mek isterim. 

Örneğin, daha önce belirtimştim; evvelce de ba
listik servisler vardı, parmak izleri vardı; ama bun
lar işe yaramıyordu; fakat biz bunları işe yarar ha
le getirdik. Bunları işe yarar hale getirir getirmez, 
Türkiye'de bir gezen tabancalar olgusu bulunduğu 
ortaya çıktı. 

Bu gezen tabancalardan biri, 8 Eylül günü Mil
liyetçi Hareket Partisinin Şişli Örnektepe lokali önün
deki bir kimsede yakalandı (Vvaiter marka bir ta
bama) ve daha önce, ya da daha sonra, balistik ser
visinde toplanan başka mermilerle, kovanlarla karşı
laştırıldığında, bu tabancanın başka hangi olaylarda 
kullanılmış olduğu ortaya çıktı ve örneğin görüldü 
ki, bu tabancanın yakalanışından birkaç ay önce, 6 
Temmuz günü Şişîi'de durakta beklerken öldürülen 
bir yurttaşımız da aynı tabanca ile vurulmuştur ve 

j tabanca üzerinde yakalanan kimsenin ifadesine gö-
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re de, bu tabancayı o kimseye, Milliyetçi Hareket 
Partisi Şişli Gençlik Kolu Başkanı vermiştir ve he
def göstermiştir: «Bak, şu karşı durakta duran falan 
kimse komünisttir, onu vuracaksın, ondan sonra da 
15 gün görünmeyeceksin» diye. 

27 Nisan günü İstanbul Fatih ormanında elleri, 
gözleri, ağızları bağlı olarak kurşuna dizilmiş durum
da bulunan iki kişinin de bu tabancayla öldürüldü
ğü saptanmıştır. 

12 Ağustos günü Gültepe'de bir cenaze töreninde 
topluluğa açılan ateşte bu tabancanın kullanıldığı an-
şılmıştır. 

27 Temmuz günü bir kahvehaneyi kurşunladık
ları saptananlar da aynı tabancayı aynı kimseden al
dıklarını açıklamışlardır ve 27 Ağustos günü Şişli'de 
bir kahvehaneye de bu tabancadan ateş edildiği sap
tanmıştır. 

Böylece elden ele dolaşan bir tek tabancanın işledi
ği suçlar ve o tabancayı değişik ellere kimin verdimi t, 
ortaya çıkmış ve birkaç cinayetin ve suçun birden 
düğümleri çözülüvermiştir. 

Yine balistik servislerin, teknik servislerin geliş
mesiyle yakalanan bir başka tabanca: Bu sefer Kırık
kale yapısı. Yine Milliyetçi Hareket Partisi Şişli Genç
lik Kolu Başkanının evinde bulunuyor bu tabanca ve 
aynı gün birkaç saat önce, Şişli Örnektepe Milliyetçi 
Hareket Partisi Lokalinden açılan ateşle, gözünden 
yaralanan kimseye bu tabancayla ateş edilmiş olundu
ğu anlaşılıyor. 

Ayrıca, aylar önce 24 Şubat'ta Kâğıthane caddesin
de vurulan iki kişiye de bu tabancayla ateş edilmiş 
olduğu anlaşılıyor. 6 Eylül günü 10 yaşında bir ço
cuğun bu tabancadan çıkan kurşunla Ölmüş olduğu 
anlaşılıyor. 1 Ağustos günü aynı tabancayla Mecidi-
yeköy'ünde bir kahveye ateş açılmış olduğu saptanı
yor. 16 Ağustos'ta yine Mecidiyeköy'ünde bir eve ay
nı tabancayla ateş edildiği anlaşılıyor. 4 Eylül günü 
bir başka eve ve yine 4 Eylül günü Gültepe Camiine 
Milliyetçi Hareket Partisi kökenli, kaynaklı bu taban
cayla ateş açıldığı anlaşılıyor. Yani, vatandaşın din 
duygularını tahrik etmek için camiye ateş edenlerin 
de bazen kimler olabileceği bu şekilde delilleriyle sap
tanmış oluyor. 

Yine emniyetin etkinleşmesiyle, örneğin; Mamak 
katliamının sanıklarından büyük bölümü yakalandı 
ve bunların itirafları ilginçtir; ellerine silahların, Ül
kü Ocakları tarafından verildiğini, önce bir halkevini 
taramak istediklerini, halkevinin içinde taramaya de

ğer sayılacak kadar topluluk bulunmadığı için ondan 
vazgeçip bir otobüsü taradıklarinı itiraf ediyorlar. 

10 Ağustos'ta Balgat'ta bir kahveye ateş açılarak 
5 kişi öldürülmüş, 10 kişi yaralanmıştır. Bunun da 
bir kısım sanıkları yakalanıyor; fakar bir tanesi ya
kalanamıyor. Yakalanamayan hakkında yakalanan
ların verdiği ifadeye göre durum şu. 

İkinci Cephe Hükümeti döneminde Devlet İsta
tistik Enstitüsünde çalışırken üzerinde ruhsatsız ta
bancayla yakalandığı için gözaltına alınıyor, bir süre 
sonra serbest bırakılıyor. Serbest bırakılır bırakılmaz 
Başbakanlık binasına alınıyor kendisi bir Devlet Baka
nının yazısıyla ve Başbakanlıkta çalıştırılıyor. Şimdi, 
Balgat'm sanıklarından biri olarak da bu kimse ara
nıyor. Kendisini yakından tanıyan bazı kimselerin 
Millet Meclisinde olduğu belli. Çünkü İstatistik Ens
titüsünden kendi özel kalemine kendi yazısıyla ça
ğırmış; fakat şu ana kadar Devlete o zattan da her
hangi bir yardım teklifi gelmedi. 

Sağmalcılar Cezaevinden kaçan 13 kişiden biri; 
16 yaşındaki Ferhat Tüysüz şimdiden iki cinayete 
ve birçok yaralama olayına karışmıştı. Artık canı sı
kıldıkça adam vurur duruma geldiğini açıkladı ve üze
rinden çıkan «MHP İlçe BaşKanlığı» başlıklı bir mek-
tupda da bir arkadaşına şöyle yazdığı görülüyordu; 
«İşlerim tıkırında; neden dersen, çünkü Milliyetçi Ha
reket Partisinde duruyorum.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütün bunlardan sonra da bizim haksız ithamlar

da bulunduğumuzdan söz ediliyor. Oysa demin de be
lirttiğim gibi bu son saydığım örneklerden başka ge
çen gün bütün bu olup bitenlerden, yakalamalardan, 
tutuklamalardan, mahkûmiyetlerden sonra Ülkücü 
Gençlik Derneği kongresi toplanıyor ve kongre baş
kanlığına, bundan birkaç yıl önce yedek teğmen Dr. 
Necdet Güçlü'yü öldürdüğü saptanarak mahkûm 
olan «Milliyetçi» denen genç seçiliyor ve aynı kong
rede bu derneğin başkanı, Sağmalcılar Cezaevinden 
kaçan 13 kişiden «Arkadaşlarımız» diye bahsediyor
lar ve «Bu kişilerden birkaçı ölürse bunun sorumlu
luğu Ülkücü Gençlik Derneğini suçlayanlar olacak» 
diyor. Oysa biz başka nedenlerle bunların canından 
ciddi olarak kaygı duyuyoruz ve onun için bir açıkla
mada bulunarak, canlarını Devlete teslim etmelerini 
kendilerine tavsiye ettim. 

Kendileri, «Eğer öldürülürlerse başkaları sorum
lu olacak, bizi itham edenler sorumlu olacak» diyor
lar; fakat bir yandan da «Davadan dönen olursa vur» 
kuralının çeşitli uygulamalarını çok acı kanıtlarıyla 
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gözlerimiz önünde görüyoruz. İşte 10 Ekim günlü 
gazetelerden bir haber: «Milliyetçi Hareket Partisi 
Zeytinburnu İlçe Lokalinde ülkücü Hüseyin Keser, 
Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanının oğlu Mete 
Özder'i vurarak öldürdü.» 

5 Kasım İstanbul'da Kocamustafapaşa MHP Genç
lik Kolları Lokalinde yine bir MHP'li genç, bir baş
ka MHP'li genci öldürüyor ve öldüren gencin ba
bası kendi oğlunun öldürülmek istendiğini ve benim 
kanaatim oğlunun «Davadan döndüğü» gerekçesi ile 
öldürülmek istenmesidir, diye kanaatini açıklıyor. 

Milliyetçi Hareket Partisinin Gediz Ülkü Ocağının 
Ülkü - Bir ve Ülkücü İşçiler Derneğine ait şubelerin 
bulunduğu binada 27 Ocak 1978 günün bir patlama 
oluyor ve bu patlamanın dışarıdan düzenlenmediği, 
dinamitin bina içerisinde patlatıldığı ve dışarıdan pat
lamış süsü verildiği adaletçe tespit ediliyor. Bir baş
ka genç yakalanıyor; sorgusunda suçunu da itiraf da 
ediyor; ama «Seni bu suça kimler yöneltti?» diye so
rulduğunda, «Bizim arkamızda büyük güçler var, bir 
şey söylemem imkânsız» diyor. 

Değerli üyeler; 
Bu durumda biz, yalnız vatandaşlarımızı, çocuk

larımızı canilerin elinden kurtarmaya çalışmakla kal
mamalıyız. Aynı zamanda cani olarak eğitilenlerin 
yetiştirilenlerin, kafaları yürekleri zehirlenenlerin, şim
diye kadar onları bu hale getirenler elinden kurtarı
labilmesi için de olanca çabamızı göstermeliyiz ve 
Parlamento olarak bunun tedbirini aramalıyız. 

Bir yandan bir partinin yetiştirdiği militanların 
nasıl yetiştirildiği sekiz yıl öncenin raporunda belli, 
tohumların nasıl ekildiği belli. Onlar cinayet işleye
cek, kimi 10 yıla, kimi 20 yıla mahkûm edilecek, ki
mi idam edilecek; ama bir yandan da onları bu suç
lara teşvik etmiş olanlar şerefli, itibarlı kimseler gibi 
bu toplumda serbest dolaşacaklar. 

Eğer buna izin verirsek Türkiye'de kimsenin ada
lete güveni olmaz, değerli senatörler. En büyük ada
letsizlik bu olur. Onun için Yüce Meclislerin, Yüce Se
natonun ve Millet Meclisinin bu kaynağa inme konu
sunda yetki isteyen Hükümete yardımcı olacağını 
umuyorum. 

Sayın üyeler; 
Bir siyasi kuruluşun ve ona bağh örgütlerin olay

lardaki sorumluluğu açık kanıtlara bağlandıkça, yer 
yer mahkeme hükümlerine bağlandıkça belli çevre
lerin hırçınlığı artıyor. 

Eğer siz Hükümet olarak bir kısım şiddet eylem
cilerinin, hem de büyük bir kısım şiddet eylemcileri

nin üstüne yürümezseniz Türkiye'de bir bakıma nispi 
barış çok kolay sağlanır; ama 6 şiddet sayesinde, şid
dete dayanarak, şiddeti, terörü kurumlaştırarak, dev-
letleştirerek sağlanan barış olur. 

Şimdi, biz Hükümette ne yapmışız? Anlattığım 
gibi, kanıtlarını verdiğmi gibi, Devletin etkinliğini ar
tırmışız. Daha da artırabilmek için huzurunuza ön
lemler getirmişiz. Suçluları yakalamaya başlamışız. 
Onunla da yetinmemişiz. Sayın Baykara'nın haklı ola
rak belirttiği gibi kaynaklarına yönelmişiz, kaynakla
rını saptamaya ve gözler önüne sermeye başlamışız, 
şimdi bu durumda artık köşeye sıkıştıklarını gören 
şiddet eylemcileri ve hele sıranın kendilerine de ge
lebileceğini düşünen perde arkasında rahat oturma
ya alışmış sorumlular ortayı karıştırmak için, ortalı
ğı karıştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar ve ya
pacaklardır. 

Biz şiddeti kökünden kazımanın belki en zor; ama 
en güvenilir yolunu seçtik. Şiddeti yanımıza alarak 
değil, şiddeti karşımıza alarak, buna karşı tedbir alı
yoruz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Ve yalnız şiddetin bir tarafını değil, solda, sağda Türk 
Halk Kurtuluş Ordulu, TİKKO'lu, Dev - Gençli, 
MHP'li, Ülkü Ocaklr, Ülkü - Bir'li, Ülkücü Genç her 
kimse hepsini birden karşımıza alıyoruz. Şiddet ey
lemcileri arasında yandaşımız yok. Onun için elbet
te hiç birisi de bu Hükümete rahmet okumuyor. El
bette bazı şiddet eylemcileri geride bıraktığımız dö
nemde kendisini en azından bir kanadının koruduğu, 
bir kanadının da müsamaha ile karşılaştığı bir Hü
kümete karşı eyleme girişmezdi. Bugün artık bu Hü
kümeti yıkmak için eylemler var. Biliyoruz. ÇünküT 

bu Hükümet kendilerinin köklerini kurutmak için de
mokratik hukuk devleti kuralları içinde her şeyi yap
maya kararlıdır. 

Bu durumda çaresizlik ve umutsuzluk içine kapı
lanların türlü söylentiler, tehditler etkniliğini yitirdik
çe, «İşte Ağustosun başında şöyle olacak, sonunda 
şöyle olacak.» denip, o da gerçekleşmeyince, «Mecli
sin olağanüstü toplantıları yapılamayacak, çoğunluk 
sağlanamayacak.» deyip, sağlanınca ve kanunlar takır 
takır çıkmaya başlayınca, gensoru önergeleri birbiri 
ardından ve büyüyen farklarla reddedilir hale gelin
ce, en çok kaygı duyması gerekenler sokağa fırladı
lar ve açıktan askeri yönetim istemeye başladılar. Sı
kıyönetim değil, bütün yetkinin ve sorumluluğun Si
lahlı Kuvvetlerde toplanacağı askeri yönetim isteme
ye başladılar; demeçlerle, partilerinin yetkili organ
larının bildirileriyle, kararlarıyla. 
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Bu da nasıl köşeye sıkıştırdıklarını ve Türkiye'de 
anarşinin ne ölçüde önlenip - Sayın Kaplan'ın söyle
diği gibi - şiddet eyleminin bütün çıplaklığı ile ve ger
çek kaynaklarıyla ortaya çıktığını gösteriyor. 

Sayın Baykara'nın Grupu adına yaptığı öneriye, 
çağrıya yürekten katılıyorum. «Partiler bütün şiddet 
eylemlerine katılanların karşısında olduklarını birlikte 
ve açıkça belirtmelidirler.» dediler Yürekten katılı
yorum. 

Yıllardır bunun çağrısını yaptık Yalnız şimdi yap
mıyoruz, muhalefette iken yaptık. 

Eğer, Sayın Baykara izin verirlerse, kendi kasıtla
rının, niyetlerinin çok iyi olduğunu biliyorum; ama 
herhangi bir yanlış çağrışım olasılığına karşı, Sayın 
Kadri Kaplan'ın da değindiği gibi, ben partilerüstü 
tutumdan bahsetmeyeceğim, bunun talihsiz uygula
maları oldu ülkemizde, Sayın Baykara'nın niyetinin 
asla olmadığını biliyorum, ama partilerin bütün şid
det eylemleri karşısında elbirliği yapmalarının gerek
tiğine inanıyorum. 

Bir parti, «Ben prensip olarak şiddet eylemine gi
rişen örgütlerin veya ideolojilerin hiç birinin adım 
koymam.» diyebilir. Bunu da anlayışla karşılayabili
riz, ama bir parit çıkar, yıllarca sadece bir tür şiddet 
eylemcisinin veya bir şiddet eylemi terör kampı
nın adını hem de abartarak koyar, çevresini genişle
terek koyar, ötekisinin tüm kanıtları ortaya çıktıktan 
sonra hâlâ «Hayır, o kesimden, o kamptan gelen hiç 
bir şiddet eylemi yoktur, hiç bir cinayet yoktur.» 
derse, o zaman ister partilerüstü, ister partiler içi, is
ter partiler dışı veya içi deyin Türkiye'de demokra
sinin kendisi ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya de
mektir ve tehlike sokaktan önce, okuldan önce, ço
cuktan önce şiddet eylemcilerinden birinin adını ko
yup, ötekilerin adım bile anmaktan çekinenlerden 
ileri gelmekte olduğunu söyleme hakkını kendimizde 
görürüz. (CHP sıralarından alkışlar) 

Evvela tehlikenin adım koyalım, teşhiste buluna
bilmenin, teşhis koyabilmenin temel kuralı, hastalı
ğın adını söyleyebilmektir, hasta yatanın veya hasta 
yatağına düşürenin kim olduğunu söyleyebilmektir. 
Ama maalesef bu konuda bütün çağrılarımız boşa git
miştir. 

Bu çağrıyı muhalefette iken defalarca yaptım. 
Meydanlarda bazen halkın tepkisiyle karşılaşmayı 
göze ala ala Anamuhalefet Partisini en azından bu 
konuda bir görüş birliğine, bir üslûp birliğine çağır
dım; ama maalesef bugüne kadar bu çağrımızdan ya
nıt alamadık. Daha 10 Eylül 1977'de çıkan bir deme

cimde şöyle söylüyordum: «Demokrasiyi yaşatmak 
ve Türkiye'yi bir çeşit Endonezya tuzağına düşmek
ten esirgemek isteyenler sağcı da solcu da olsalar şid
det eylemlerinin karşısında açık ve kesin olarak yer
lerini almak ve bu tür eylemlere karışanları toplum
dan soyutlamahdırlar»; ama eğer ülkemizde Türk 
toplumunu bir Endonezya tuzağına düşürmek isteyen
ler var ise, ki son günlerde maalesef bu Parlamento
nun dışında da olsa bazı etkin kimseler bunu telaffuz 
ettiler, eğer gerçekten Türkiye'yi bir Endonezya tuza
ğına düşürmek isteyenler varsa o zaman elbette bi
zim bu çağırılanınız karşılıksız kalır. 

Sayın Baykara, «İstikrarlı hükümet» dediler. Biz 
kendimizi istikrarlı Hükümet olarak görüyoruz eğer 
lütfedip kabul ederseniz. En azından şunun için gö
rüyoruz: Gensorularda defalarca aldığınız sonuçlar 
dolayısıyla söylemiyorum yalnız bunu. 

Şiddet eylemlerinin üstüne yürürken alacağı bü
tün tedbirlerde birleşebilen, hiç bir şiddet eylemcisi
ni öbüründen ayırt etmeyen, birini diğerinden daha 
az veya daha fazla suçlama gereğini duymayan bir 
Hükümet olduğumuz içindir ki, bu dönemin gerek
tirdiği türden bir istikrarlı hükümet olduğumuza ina
nıyoruz. 

Aynı şekilde, dış ilişkilerimizde, ekonomik sorun
lara getirmeye çalıştığımız çözümlerde, doğru - yan
lış, aldığımız önlemler üzerinde birleşebilen, birbirle
riyle çelişmeyen, kendi içinde çelişmeyen bir Hükü
met olduğumuz içindir ki, kendimizi istikrarlı bir Hü
kümet olarak görüyoruz ve eğer böyle görmeseydik, 
buna inanmasaydık aldığımız ve almayı düşündüğü
müz önlemlerden çoğuna belkide kolay kolay başvu-
ramazdık. 

Sayın üyeler; 
Sözlerimin sonuna gelirken bir başka kaygımı da

ha belirtmek isterim. O da, sayın Anamuhalefet Par
tisi Liderinin mücadeleyi ısrarla sertleştirmek isteme
si. Bunu âdeta bir teori veya bir strateji olarak res
men açıklaması. İktidardayken de aynı tutumdaydı. 
Halbuki, iktidardakilerin daha müsamahalı, muhalefet
teyken de fazlasıyla aynı tutumda olmaları gere
kirdi. Biz ise tam tersine özellikle şiddet eylemleri
nin yoğunlaştığı son yıllarda muhalefetimizi özellik
le yumuşak tutmaya çalıştık. Zaman zaman, bazen 
kendi içimizden kimseler, çoğu kez kendi dışımızdan 
haklı haksız umutlarını bize bağlayanlar, bizi suskun
lukla suçladılar, bizi pısırıklıkla suçladılar, bizi de
mokratik ödevimizi gereği gibi yapmamakla suçla
dılar. Fakat, o sırada verdiğim demeçlerde, örneğin, 
10 Eylül 1977'de şunu söylüyordum: 
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«Büyüyen ve Devleti ele geçirdikçe kurumlaşan l 
tehlikeye ve baskılara karşı daha etkin bir muhale
fet gereklidir; ama etkinlik başkadır, hırçınlık başka
dır. Etkin olmaya çalışırken muhalefetin hırçınlığa 
kaçması veya Anayasa sınırları ve demokrasi kural- I 
lan dışına çıkması son derecede sakıncalı olur.» 26 
Ekim'de de şunları söylüyordum: 

«Türkiye'de gergin olan ortamı büsbütün gergin-
leştirmemeye de özen göstermeyi bir sorumluluk ge
reği biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak son 
derecede bunalımlı durumda bulunan ülkemizde or
tamı daha çok gerginleştirmemek için, çok dikkatli 
davranıyoruz. Bizim bu iyi niyetli dikkatimiz, so
rumluluğumuzdan gelen dikkatimiz bazı çevrelerde 
suskunluk olarak yorumlanabilir.» Gerçekten, bize 
«Suskun» denildi, «Muhalefet görevinizi gereği gibi 
yapmıyorsunuz» denildi; daha çok toplantı, daha sert 
muhalefet istendi bizden; fakat muhalefette bulun- I 
duğumuz sırada da sorumluluğumuzu gösterdik ve 
rejimimizin tuzağa düşmesine katkıda bulunmamak 
için, özellikle son yıllarda muhalefetin dozunu bazı 
yandaşlarımızın sabrının taşmasına yol açacak kadar 
yumuşattık. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) Kim o 
yandaşlar?... 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — 
Şimdi parti üyesi olmayıp da bize umut bağlayan va
tandaşlar, kendini bizim yandaşımız olarak görebilir, 
yandaşımız olmayabilir, bize umut bağlayabilir; ama 
«Böyle muhalefet yetmez, daha etkin, daha yüksek 
sesli muhalefet yapmalısınız.» diye yıllarca bize ıs
rarda bulunuldu; ama yıllarca buna benzer demeç- | 
lerimle biz, «Hayır.», suskunlukla itham edilse de biz, j 
«Ortamın büsbütün sertleşmemesi için gereken bütün j 
sabrı ve ılımlı davranışı göstereceğiz.» dedik. j 

Şimdi bugünkü Anamuhalefet Partisinin Genel j 
Başkanı, kendi iddiasına göre durum daha vahimleş- i 
tiği, tehlike daha büyüdüğü halde, gerekli ortamın \ 
hazırlanmasına katkıda bulunmak şöyle dursun, mu
halefeti sertleştirmeyi bir karar olarak ve bir hak ola
rak açıklıyor. Bunu kendisine görüşmemizde hatırlat
tığım vakit doğruladı, nitekim sonradan kamuoyu 
Önünde de doğruladı ve iki sebebini söyledi. Bir se
bebi; «Ne yapalım, bizim meşru muhalefet zeminleri 
üzerinde konuşma olanağımızı kısıyorsunuz. Genso
rularda bizi 20 dakikada konuşmaya mecbur bırakı
yorsunuz.» dedi. Oysa, Meclis İçtüzüğü Adalet Parti
si tarafından hazırlanmıştır. Ona göre Danışma Ku
rulu aksine karar almazsa gensorularda 20 dakikanın 

üzerinde konuşulmaz. Biz iktidara gelmeden önceki 
uygulama buydu, hiç sesimizi çıkarmamıştık. Daha 
önceki yıllarda da gensorularda konuşma hakkı beş 
dakikaya kadar indirilmişti, yine de, «Rejim elden gi
diyor. Meşru zeminlerde konuşma hakkımız kısılıyor.» 
gibi feryatlarda bulunmamıştık. 

«TRT'de iktidar 91 dakika, muhalefet 9 dakika 
konuşuyor.» dediler. Oysa bunun rakamlarını çıkart
tım. TRT'de 14 Ağustos'ta yeni bir uygulamaya ge
çildi, o zamana kadarki rakamlar şöyle 1 Ocak'tan 
14 Ağustos 1978'e kadar Cumhuriyet Halk Partisiyle 
ilgili haber ve.demeçler 5 saat 22 dakika. Adalet Par
tisi 7 saat 24 dakika, Milli Selâmet Partisi 4 saat 59 
dakika, Milliyetçi Hareket Partisi 4 saat 59 dakika, 
Cumhuriyetçi Güven Partisi (Ki, o dönemde iktidar 
ortağıydı.) 1 saat 38 dakika, Demokratik Parti 35 da
kika. 14 Ağustos'ta yeni bir uygulamaya geçildi. 14 
Ağustos'tan 10 Ekime kadar Cumhuriyet Halk Parti
sine ayrılan süre 41 dakika, Adalet Partisine 60 da
kika, Milli Selâmet Partisine 19 dakika, Milliyetçi 
Hareket Partisine 33 dakika, Cumhuriyetçi Güven 
Partisine 17 dakika, Demokratik Partiye 4 dakika. 
Toplamı alacak olursak, 1 Ocak'tan 10 Ekim'e ka
dar muhalefete 19 saat 15 dakika, iktidara 8 saat 39 
dakika yer ayrılmış. 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — TRT insaf
sızlık yapmış, haksızlık yapmış... 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Değerli üyeler, 

Şimdi sert muhalefetin, hırçın muhalefetin gerek
çesi olarak Sayın Demirel'in öne sürdüğü hususları 
belirttim ve bu «Sine-i millet» sözleri, tabii herkesin 
kendi takdirine bağlı, müdahale etmiyorum, âdeta 
bu «Sine-i millete dönme» nin bir gerekçesi hazırla
nır gibi bir eda içinde, «Bizim meşru muhalefet ze
minlerimiz kısılıyor. Konuşma hakkımız kısılıyor.» 
deniyor. Gerekçelerin ne kadar geçersiz olduğunu, 
sudan olduğunu söyledim. Bu, meşhur hikâyedeki, 
«Suyumu bulandırdm.» gerekçesine benziyor. 

Sayın üyeler, 

Geçenlerde ülkemizi ziyaret eden bir konuğumuz 
vardı, Avrupa Konseyi -Parlamentosu Başkam Hans 
de Coster. Sözlerimin başında bütün demokratik ül
keler için günümüzde terörizmin bir sorun olduğu
nu, yalnız bu ay benim bildiğim iki uluslararası top
lantının bu konuda yapılmakta olduğunu belirtmiş
tim. Bu açıdan Avrupanın demokratik ülkelerinin 
gözlemleri de çok ilginçtir. Avrupa Konseyi Parla
mento Başkanı olan Sayın De Coster'in yurdumuzda 
söylediği sözler de bu bakımdan çok ilginç. 
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«Konsey, her ülkedeki terörist hareketler üzerin- J 
de durmaktadır. Samimiyetle gördüğümüz durum, 
terörizmin bir zaman için yükseldiği; fakat başarı ka- I 
zanamadıkları zaman azaldığıdır. Demokrasinin yü- J 
rütülmesi için cesur insanlara ihtiyaç vardır. Korkak I 
insanlar iyi demokrat değildirler. 'Türk Ulusunun te
rörizmle savaşta başarı kazanacağına eminiz. Çünkü I 
Türk Ulusu cesur ulustur» diyor. I 

Değerli üyeler; I 
Bu görüşleri içtenlikle benimsiyorum. Evet, de- j 

mokrasi bir cesaret işidir. Biz de cesur davranmaya, I 
kendimizi görevimizin gereği mecbur saydığımız için- I 
dir ki, bizden önce bazılarının yaptığı gibi, şiddete tes- I 
lim olmadık. Sokaktaki eylemcilere Devleti teslim 
etmedik, teslim aldıkları Devleti, Devlet kuruluşla- I 
rını okullarından, fabrikalarından, bakanlıklarına ka- I 
dar, onların elinden söke söke alıyoruz. Ve elbette gü- I 
rültü koparacaklar, elbette tepki gösterecekler, Dev- -
leti ele geçirmişken, hayallerini gerçekleştirme nokta
sına varmışken bu hayalleri ellerinden alınan, hayal- I 
leri yıkılan kimselerin boş durmayacağını biliriz; ama I 
bunu görüyoruz, bunu biliyoruz. Bunun karşısında I 
bize yöneltebilecekleri iftiraların da hepsini göze alı
yoruz ve şiddetin üstüne yürüyoruz. Cesaretle yürü
yoruz; ama şiddetle değil. Hiç bir zaman, kim bizi 
ne kadar zorlarsa zorlasın, şiddetin kökünü kazıya
cağız, diye eylemcilerin yöntemlerine özenmeyece
ğiz ve demokratik hukuk devleti kurallarının dışına I 
çıkmayacağız. Türkiye'ye bu ortamda, bu kadar de
mokrasi, bu kadar geniş özgürlükler fazla gibi, Türk 
Milletine saygısızlık anlamı taşıyan düşünceler bes
lemeyeceğiz. Cesaretle, sabırla ve demokratik hu
kuk devleti kuralları içinde şiddetin kökünü kazıya
cağız. I 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP, MB. ve Cum- I 
hurbaşkanınca S.Ü. Grupu sıralarından alkışlar.) I 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Cumhuriyet Senatosu 
tzmir Üyesi Sayın Süleyman Tuncel bir önerge vere
rek Sayın Başbakanın kendisine sataştığı iddiasıyla 
söz istiyorlar. Önergesini okutup gerekli işlemi yapa
cağım. 

Önergeyi okutuyorum. I 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bendeniz konuşmamda Cumhuriyet Halk Parti

sinin Sosyalist Enternasyonele girmesini, Parlamento 
seviyesine uygun bir tarzda endirekt olarak eleştir
dim. i 

Sayın Başbakan, benim Sosyalist Enternasyonelle 
Komünist Enternasyoneli karıştırdığımı söyleyerek j 
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bendenizi bilgisizlikle istihfaf ederek bir konuşma 
yapmıştır. 

İçtüzük gereğince yanlış bilgiler veren Başbakana 
hakikatleri söyleyebilmem için, İçtüzük gereğince sa
taşmadan dolayı bendenize söz vermenizi arz ve rica 
ederim 

İzmir 
Süleyman Tuncel 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

Bu konuda bir sataşma veyahut bir fikir isnadı 
görmediğim için söz vermeyeceğim. Ancak... 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, izin verin. 
Ancak, değerli arkadaşımız benim bu söz verme

mem üzerine direnip söz isteyebilir, hakkıdır. Bu du
rumda iki görüşü de, iki konuşmayı da sizin bilgileri
nize sunmayı görev sayıyorum. 

Sayın Tuncel, bu sabahki görüşmesinde aynen 
şunları söyledi. «Küçücük azınlığın, beyni yıkaması
na karşı ses çıkarmazsa, komünizmi hedef alan, (Dik
kat buyurun) tek bir dünya hükümeti kurmayı amaç
layan Sosyalist Enternasyonele Cumhuriyet Halk Par
tisi üye olur da bu Anayasa ihlâlidir diye kimse ko
nuşmaz ise Devlet, rejim, vatan tehlikededir demek
tir.» Sayın Tuncel CHP'nin Sosyalist Enternasyonele 
girişini bir Anayasa ihlali olarak nitelendirmekte. Bu
na karşın Başbakan şunları bu kürsüde ifade etti: «Ya
nıt vermeyeceğim, bu konudaki yargılara, hükümlere. 
Çünkü, Sosyalist Enternasyonel ile komünistlerin en-
ternasyonelini birbirine karıştıran değerli sözcülerin 
bilgi seviyesi ile («Seviye demiyor) ben yanşamam ve 
bu konulardaki yargıları cevaplandıramam...» 

Ben, Sayın Tuncel'in, sabahleyin yaptığı konuşma
daki pasajı, Sayın Başbakanın buna verdiği cevabı 
karşılaştırınca, objektif hukuk düşüncelerim içinde 
bir sataşma değil, bir cevap niteliği gördüğüm için
dir ki, kendilerine söz vermiyorum. Evet hakkınızı 
kullanıp, direnme isteyebilirsiniz Sayın Tuncel. 

SÜLEYMAN TUNCEL (İmir) — Sayın Başka
nım, bu not yanlış bilgiye isnat ettiğini, bendenizi de 
hiç değilse bilgisizlikle itham ettikleri için müsaade 
ederseniz, CHP'nin kendi yayınlamış olduğu belge
lerden bazı pasajlar okuyacağım. 

BAŞKAN — Sayın Tuncel direniyor, İçtüzük hü
kümlerine göre... 

SÜLEYMAN TUNCEL (İzmir) — Sayın Başka
nım, bir şey söylemek istiyorum. 
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MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Yerinden 
konuşmasın efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika. Efendim niçin müdaha
le ediyorsunuz? 

SÜLEYMAN TUNCEL (tzmir) — Sayın Başka
nım, CHP'nin yayınlamış olduğu belgelerden bir pa
saj okuyacağım o kadar. 

BAŞKAN — Sayın Tuncel, yeni bir görüşme aç
mayacağım. Siz önergenizde Sayın Başbakanın size 
sataştığını iddia ediyorsunuz. Ben sataşma görmedi
ğimi (İki konuşmayı da açıkça Yüce Kurulun huzurun
da okudum) sataşma veyahut başka bir fikri size is
nat etmediği görüşünde olduğumu bu nedenle size 
sataşmadan ötürü, ki sözü onun için istemişsiniz, size 
söz veremeyeceğimi ifade ettim. Sizin hakkınız da, 
bu «söz vermemeye» direnmenizdir. Direnmenizin 
nedenini de söylediniz. Şimdi, İçtüzük hükümleri gere
ğince görüşme açmadan işari oyla.. 

SÜLEYMAN TUNCEL (tzmir) — Zatialinize bir 
sualim var. (CHP sıralarından «Ne suali Sayın Baş
kan?» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Tuncel, Başkana bu konuda 
soru sorma olanağını sayın üyeye İçtüzük vermemek
tedir. Ben İçtüzük hükümlerini uygulayacağım. 

SÜLEYMAN TUNCEL (İzmir) — «Seviyesiz» 
ne demek?.. Sataşma değil midir?... Kendi kendinize 
karar veremezsiniz ki. 

BAŞKAN — Hakem Genel Kuruldur, Genel Ku
rulun oylarıdır. Sayın Süleyman Tuncel'e önergede is
tediği şekilde sataşmadan dolayı söz verilmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

SÜLEYMMAN TUNCEL (İzmir) — Fikirden 
korkmayın. (AP sıralarından «Fikirden korkmaya-
hm» sesleri. (Gürültüler) 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Hangi fikir
den?.. 
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SÜLEYMAN TUNCEL (İzmir) — Bu kitapta ya
zıyor. Burada aynen yazılı, onu söyleyeceğim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Onu herkes 
okur. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Git, öğ
ren, sonra gel, o zaman oy veririz. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, oylama sırasında 
sükûnet rica edeyim. 22 sayın üye sataşmadan dola
yı oy kullanmışlardır, söz verilmesi için Kabul etme
yenler... Büyük bir çoğunluk, sataşma olmadığı gö
rüşünde, söz verilmemiştir. 

SÜLEYMAN TUNCEL (İzmir) — Fikir hürriye
ti! 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkanım, sizin 
bu muamelenizi ileride size ve sizin gibilere aynen 
kullanacağız. Bunu böylece bilin. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. Bir dakika 
sayın üyeler, bir dakika, ara vermedim. Adalet Parti... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Keyfinize göre 
idare edin; ne lüzumu var burada oturmaya!.. (CHP 
sıralarından gürültüler) 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Oturumun devamını 
Başbakanın konuşmasının sonuna kadar oya koyma
dınız mı?.. Şimdi ara verilmesinin sözü nasıl çıkı
yor?... 

BAŞKAN — Ara vereceğim; ara vermedim. Şunun 
için... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan ka
rarın dışına çıkıyorsunuz, hukuku çiğniyorsunuz!... 

BAŞKAN — Saygı duyuyorum. Objektif hukuk 
kurallarına uygun olarak sataşma talebi vardır, sataş
ma talebini de sıcağı sıcağına oylarınıza sunuyorum 
ve ondan sonra ara vereceğim. Ara vermeden Genel 
Kurulu terk etmeyin diyorum. 

Saat 16,15'te toplanmak üzere Birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma Saati : 14,15 
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ÜÜNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16,20 

_ BAŞKAN : Smn Ataîay 

DÎVAN ÜYELERt : Mustafa Çeik (Afyonikaralıilsar), Mehmet Bilgin (Bingöl) 

BAŞKAN — 4 ncü Birleşimin 2 ndi oturumunu 
açıyorum< 

Görüşmelere devanı ediyoruz. 
Sırada (bulunan Sayın Mehmet Feyyat, sırasını 

Sayın Niyazi Ünsal'a vermiştir. 
Buyurun Sayın Ürusal. Saat: 16,22. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
değerli senatörler;. 

'Ben söylieyecekleritmıi ıbir saatlik süreye göre ayar-
lamışıtiını. Salbahleyin söz kısıtlaması yapıldığı liçin 
bunların bir kısmını söyleyemeyeceğini; ama şükran
la karşılıyorum ki, değerli Başbakan hizim söyleye
ceklerimizin büyük bir çoğunluğunu içtenlikle, gayet 
kapsamlı olarak ve şahsen beni büyük bir doygun
luk içerisinde bırakan bir -konuşmayı burada yaptığı 
için, söyleyeceklerimin Jbir kısmını söylememiş ol
sam da, sabahki duyduğum üzüntüyü duymayacağım. 

Yine de, benim söyleyeceklerim, gerek gruplar ta
raf ından, gerek üyeler tarafından ve gerekse çok kap
samlı olarak konuları ele alan Sayın Başbakanımız 
tarafından burada söylenmiş olmasına reğmen, me
selelere ayrı Ibir 'bakış açısından yanaştığı için bazı 
şeyleri yetişebildiğim kadar ve oldukça hızlı bk tem
poyla söylemeye çalışacağını. 

Sayın senatörler; 
Görüşmelere gelmeden önce, 22 Aralık 1977 günlü 

tutanakları incelddim. Anılan tarihteki 10 ncu Bir
leşimde can güvenliği ve öğrenim özgürlüğüyle ilgili 
genel görüşme yapılmış. Saptadığım kadarıyla o gö
rüşmelerde fazla konuşlan ollmamış. Birkaç üyenin 
konuşmasıyla konu kapatılmış. Özelikle o tarihte ik
tidarda bulunan partilerden hiç kimse söz almamış. 

Bu görüşmenin üzerinden 11 ay geçti. Bugün aym 
konuda yeniden görüşüyoruz. Can güvenliği sorunu bii-
ıraz daha ağıdaşarak gündeme geldi. Yeniden aym 
konuyu aym konuyla ilgi! sözleri, bilgi ve belgeleri tu
tanaklara dökeceğiz. 

Sayın senatörler; 
Yeniden aynı konuyu .tutanaklara dökeceğiz de

memin nedenlini biraz irdelemek (istiyorum. Sözlerimin 
girişinde 10 ncu Birleşim tutanaklarını okuduğumu 

söyledim. O görüşmeler sırasında yaptığım konuşma 
2 saatten fazla sürmüş, gerek biz ve gerekse diğer ko
nuşmacılar oldukça önemli şeyler söylemiş, bunlar 
tutanaklara geçmiş, pek çok hayati bilgi ve belge tu
tamaklarda var. Ölüm olaylarına karışanların adları 
veriitmıiş, belgeler okunmuş, olayların genelden özele 
doğru tam anlamıyla bir otopsisi yapılmış, çok şey; 
ama çok şey ortaya dökülmüş; ama bunlar, evet tüm 
bunlar ne değiştirmiş, neye yaramış?. İşte bu sorunun 
yanıtını bulmak, o gün olduğu gibi, bugün de zor. 
Diliyorum ki, bu görüşmeler sonunda, bu sorunun 
yanıtı bulunsun 11 ay önce yapılan görüşmelerde ol
duğu gibi, söylenenler bu tutanaklarda gizli olarak kal
masın. İşe yarasın ve Hükümetin alacağı önlemlere 
ışık tutsun. Bu düşünceler içerisinde konuşuyoruz. 
İktidar kanadı üyesi olarak susmuyoruz; bildlikleri-
ımizi, düşündüklerimizıi ve gördüklerimizi, dün olduğu 
gibi, bugün de ortaya döküyoruz ve burada bulun
duğumuz sürece de dökeceğiz. 

Sayın senatörler; 
Hükümet, olayların durması için gerçekten çaba 

gösteriyor. Hükümetin çaba göstermediğini söylemek 
ibüyük bir insafsızlık olur; ama Hükümetin gösterdiği 
çaba, «Atıyorum» dediği önlemler, olayların önlen-
mestine yetmiyor. Biz öncelikle bunun nedenleri üze
rinde duracağız; neden, alınan önlemlere ve Hüküme
tin çabasına rağmen olaylar durmuyor, bunu açıkla
maya çalışacağız. 

Sayın senatörler; 
Herhangi bir olayın bir yapanı, bir de yaptıranı 

vardır. Güncel olaylarda bile olayın çıkmasını sağla
yan bir neden vardır. Bir de, bu nedenden etkilene
rek olaya katılan taraflar ya da kişiler vardır. 

Hükümet, ülke çapında süren olaylara katılanları 
izliyor, izletiyor, yakalıyor ve yakalatıyor. Bunlarla 
'ilgili önlemler alıyor ve aldırıyor; ama nedense bu 
olayları yaptıranları, (tekrar ediyorum) yaptıranları, 
hazırlayanları, tahrik ve tertip edenleri, hiç; 'ama hiç 
ele almıyor. Olaylara adı karışanlar, tetiği çekenler, 
bıçağı dürtenler, patlayıcı maddeyi atanlar takip edili
yor, ceza veriliyor ve içeri atılıyor; ama olayları yap-
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Sayın senatörler; 
ilgilinin alıntıladığım konuşmasından bir örnek 

daha vererek, sizlere bir soru sormak istiyorum. Di
yor ki Bay Türkeş; «Komünistlerin sokak hareketle
rinde, üniversite harekektlerinde bir baraj kuruyo
ruz.» Aynı görüşü 14 Ocak 1976'da Genel Sekreter 
Yardımcısı Somuncuoğlu şöyle dile getiriyor; «Devlet 
güçleri yanında solcularla çatışıyoruz.» Şimdi soruyo
rum sizlere: Komünistlerin önünde baraj kurmayı ya 
da solcularla çatışmayı bunlardan kim istiyor sayın 
senatörler?... Bunlara baraj olma ya da çatışma göre
vini hangi sorumlu veriyor?... Bu soruların yamtını 
bulmamız lazım. Aksi halde sorunu çözemeyiz ve 
bunları bir sorun sayıyorsak kökenlerine inemeyiz. 
Gerekirse beyler gizli oturumlara geçmeliyiz. 1967 
lerde MlT salonlarında geçen konuşmaları burada 
duymalıyız. Bugün ülkeyi kasıp kavuran olayların ha
zırlığı kime?... Ya da hangi partiye verilmiştir bunu 
öğrenmeliyiz. 

tıranlatr,tetıiği çdfctirenliefr, (bombaları attıranlar görü
nürde yoktur. Bizce işim can alıcı yeri burada topla
mıyor. Hükümet de bu görüşe katılıyorsa, (ki, içtenlikle 
katıldığına ve katılacağına inanıyoruz) bunu bir ak-
s'iklik sayıyorsa, bu iki unsuru birlikte değerlendir
melidir. 

Sadece Hükümet ve güvenlik kuvvetleri değil, büz
lerin de bu iki unsuru burada ve her yerde birlikte 
değerîendirmeimiz lazımdır. Olayları yapanlarla yap
tıranları, yapılmasını isteyenleri mutlaka aynı tartıya 
oturtmalıyız. O halde 'biraz gerilere gidellim sayın se
natörler. 

Yıl 1968; bir hazırlık başlıyor sayın senatörler. 
Bir parti, ibazı gençleri eğitmek için kamplar kuruyor. 
1 Ağustos 1968; izmir - Akrepkaya'da 100 kişilik bir 
kampın günlük eğitime başlamasımı izliyoruz. Şöyle 
başlıyor eğiten: «Hazır mısınız çucuklar?. Hey!. Ölüm 
tanrının emri.. Ölüm tanrının emri.. Korkaklık ölü
me yaklaşan insanların son arzusu. Hey!.4» Bu girişle 
başlıyor eğitim, «Ölüm tanrımın emri, korkaklık ölü
me yaklaşan insanların son arzusu..» Ölümden kork
mamak öğretffiıyoır gençlere. 

Ölümden korkmamayı öğreten kamplar genişli
yor sayın senatörler: 10 Ocak 1969'da bu işlerin lide
ri şöyle Söylüyor: «Evet, komandoları destekliyorum; 
çünkü onları biz kurduk, biz eğittik. Bu yaz her ilde 
yeni komanda birlikleri kurup yetiştireceğiz,» Evet, 
«Her ilde yeni komanda birlikleri kurup yetiştirece
ğiz..» Niçin ve kime karşı?.. Onun da yanıtını veri
yor bay lider: «Üniversite içinde olayları çıkaranların 
her birini tanıyoruz, Her birimi adım adım takip edi
yoruz. Nefeslerimizi enselerimde duyuyorlar, hissedi
yorlar.!» 

Kim bu üniversitede olay çıkaranları tanıyan ve 
adım adım izleyen?.. Devlet güvenlik güçleri mi?.. 
Hayır. Haber alma örgütü mü?.. Hayır. Hükümetten 
biri mi?.. Hayır. Asker mi?. Yine bayır: Arkasında 
bir avuç adamı olan, o günlerim Cumhuriyetçi Köylü 
Millet Partisi Lideri, bugünkü olayların baş sorumlusı 
ve suçlusu Türkeş. 

Beyler; Meclislere olaylarla ilgili önergelerden ön
ce, bu olaylarla ilgili önergelerden önce; bazı suçlu
ların dokunulmazlıklarının kalkma önerileri gelme
lidir. Gündem dışı konuşmalar ve genel görüşmeler 
içinde bazı suçların adını ve yerini saymak yetmez. 
Onların yakasını Cumhuriyet savcılarının eline ver
mek gerekin 

Beyler; bugüne kadar bizleri anlaşılması zor in
sanlar yönetmiştir. Zaman zaman çok acı olaylar ya
şanmıştır. Gün gün yenilerini de yaşıyoruz. 11 ay ön
ce yapılan görüşmelerde bu olaylarda, dışarıdan taşı
nan etkilerin bir bölümünü belgelerinden alıntılaya
rak bilginize sundum. CIA Ajanı Davit Galula'nın, 
Savunma Bakanı Mc - Namara'nın, Dicson'un ve da
ha nice yabancı olay uzmanının, önerilerini okudum. 
Nerelerde nasıl kullanıldığım, Savunma Bakanlığında 
eğitim konusu olarak nasıl ve kimlere işlendiğini söy
ledim. Yeniden zaman almak istemiyorum; ama lüt
fen, Türkiye'de süren olayları sıradan olaylar çiz
gisinde görmeyelim, «Bunlar dünyadaki öğrenci olay
larının devamıdır» demeyelim. Türkiye'deki olaylar 
emperyalist ülkeler tarafından hazırlanmış, yıllarca 
öncesinden palanlanmış, tezgâhlanmış, tezgâhı kurul
muş, yardım paketleri içinde içimize dışımıza girmiş; 
biz yeni anlıyoruz. Yeni yeni gaflet ve dalalet uyku
sundan uyanıyoruz.; 

Sayın senatörler; 
Bazı insanlar herhangi bir olumsuzluk karşısında 

der ki; «Söylediklerimin ya da yaptıklarımın ce
zasını çekiyorum.» Biz yardım diye aldıklarımızın ve 
yediklerimizin cezasını çekiyoruz ve topluma da be
raber çektiriyoruz. 

Bakınız ne diyor Bay Mc - Namara; «Daha kesin 
olarak belirtmek gerekirse, yapılan yardımlarda güt
tüğümüz temel amaç, gerekli olduğu yerlerde polis ve 
diğer güvenlik kuvvetleriyle birlikte; yerli askeri ve 
yarı askeri güçlerin yetişmesine yardımcı olmak* 
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Yapılan yardımlardan güdülen temel amaç bu. Ge
rekli olduğu yerlerde iç güvenliği sağlamak yerli as
keri ve yarı askeri güçlerin yetişmesinde yardımcı ol
mak güzel. Şimdi soralım kendi kendimize; Türki
ye'de gereksinilen iç güvenliği sağlayacak kuvvet Dev
letin elinde değil mi beyler?... Elbette elinde. O hal
de Devletin iç güvenliğini sağlayacak güçler bellidir. 
Bunlar; haber alma örgütleri, polis ve asker; ama 
bize gönderilen yardımların koşulunda, bir de yarı 
askeri güçlerden söz ediliyor. Soruyorum size, soru
yorum herkese: Bunlar kim?... Bu yarı askeri güçler 
Türkiye'de kim?... Varsa böyle bir güç,- bunları yetiş
tirilmesi korunması, kollanması kime verilmiştir?... 
Siz hiç yorulmayın, düşünmeyin 10 Ocak 1969'da 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Genel Baş
kanı olan Bay Türkeş bu sorunun yanıtını veri
yor: «Komandoları destekliyorum, çünkü onları biz 
kurduk, biz eğittik. Bu yaz her ilde yeni komanda 
birlikleri kurup yetiştireceğiz.» Dikkat ederseniz ko
mando birlikleri deniyor, gençlik kolları falan den
miyor. 

Şimdi soruyorum Hükümetten ve tüm ilgilerden: 
Nedir bu birlikler?... Yasalarımız da partilere veya 
kuruluşlara böyle bir birliğin kurulması için izin 
vermez. O halde, bu birlikler nasıl kurulmuştur?... 
Türkeş, «Biz kurduk» dediğine göre, böyle bir örgü
tün kurulmasını ve eğitilmesini ondan kim ya da kim
ler istemiştir?... 10 Ocak 1969 böyle birliklerde ye
tiştirilenlerin sayısının binin üzerinde olduğunu söy
lüyor. Şimdi bu birliklerde eğitilen komanda sayısı 
Türkiye'de kaçtır ve bunlar nerededirler?... Bunları 
bilmek istiyoruz?... 

Sayın senatörler; 
Söz buraya gelmişken konuyu biraz daha somut

laştırmak ve güncelleştirmek istiyorum, 

Yukarıda aradığım, nerçde olduklarını sorduğum 
komandolardan bir bölümünün Hasan Tan zamanın
da Orta Doğu Teknik Üniversitesine işçi adıyla yer
leştirildiğini sanıyorum, hepiniz biliyorsunuz. Sayın 
Ecevit Hükümetinin işbaşına geldiği günlerde retkör, 
bunları üç ay izinli sayarak üniversite dışına çıkardı. 
Bu işçiler şimdi nerededir?... Üniversite dışına çı
karılan işçiler şimdi nerededir?... Devam edelim an
latmaya; üniversiteden uzaklaştırılan bu 270, sözde 
işçiye aslında üniversitedeki öğrencilerin karşısına 
çıkarılan vurucu güce; hani Türkeş demişti ya, «Üni
versite içinde olay çıkaranların her birini adım adım 
takip ediyoruz, nefeslerimizi enselerinde hissediyor
lar.» tşte bunlara, rektörlük üç ay izin vermiş ve her 

türlü özlük haklarını da ödemiş, maaşları adreslerine 
gönderilmiştir. Üç ay izinden sonra ne oldu dersi
niz?.. Söyleyelim, ödeme aynen devam ediyor beyler. 
Bugün böyle yapılan ödemenin onbirinci ayındayız, 
her ay 1 milyon 700 bin lira ödeniyor bu zorbalara. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü ile gö
rüştüm, nerede bunlar dedim, bu işçiler nerede?... 
Rektör şöyle diyor, «Telefonu açıp bana her türlü 
teklifi, her türlü tehdidi, yapıyorlar, hakaret ediyor
lar; ama nerede olduklarını ve ne iş yaptıklarını bil
miyorum» diyor. Beyler, bir Devlet ya vardır, ya 
yoktur. Böyle şey olmaz, böyle Cumhuriyet idaresi 
yürümez. 

Ben bu işçilerin yasa gereğince tazminat almaları
nı anlarım, milyarların bu şekilde ödenmesini kabul 

I ederim; ama sokak çapulcularına Devletin haraç öde
mesini ne kabul ederim, ne de anlarım. Bu olay çok 
önemlidir beyler, bu olay çok önemlidir. Adamları 
işe bırakmayacaksın, üniversitede kalmalarının sakın
calı olduğunu söyleyeceksin; ama nerede olduğunu, 
ne iş yaptığını bilmeden, anlamadan maaş ödeyecek
sin. Bu işin izahı yapılamaz. Savaş yıllarında bile 
böylesi çapulculara ben ödün verildiğini, böyle şey
ler yapıldığını ne duydum, ne işittim, ne de gördüm. 

Bu şartları görünce insan kendi kendine soruyor; 
Türkiye'de bizim bilemediğimiz, anlayamadığımız 
birtakım şeyler mi dönüyor?... Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi ağaçlarının dibinde silah temizleyen, atış 
talimleri yapan, öğrenciler üzerine ölüm kusan zor
baların her biri Devletten 7 bin, 8 bin liradan 11 ay
dır maaş alıyor. Bunun ne anlama geldiğini bilmek ve 
öğrenmek istiyoruz bu görüşmelerle? 

I Geçen sene bütçe görüşmelerinde bunlar kontrge-
I rillanın pratiğidir dediğim zaman, beni anlamayanlar 

çıktı. Şimdi söylediklerimin herhalde uygulamasını 
yaşıyoruz. Bu olaya benzer bir eklenti daha yapmak 

I istiyorum. Hatırlarsınız, Orta Doğu olaylarından kı-
I sa bir süre sonra, Beytepe kampüsünde çıkan olay-
I larda dört kişinin üzerinde MHP kimliği çıktığını ve 
I bu dört kişinin üzerinde Orta Doğu Teknik Üniver-
I sitesinde öğretim görevlileri olanların ve öldürecekleri 
I bazı öğrencilerin Ankara'daki ad ve adreslerinin çık-
I tığım içişleri Bakanı Sayın Özaydınlı açıkladılar. 

Üzerlerinde öldürecekleri kimselerin adresleri ve 
I adları bulunan bu kimselerin şimdi nerede oldukları-
I m elbette düşünürsünüz. Ben de düşünüyorum, bu 

dört kişi şimdi nerededir, içeride mi, yoksa bilinen 
I bir örgütün üyesi olarak dışarıda mı, işbaşında mı?... 
J Bunu öğrenmek ve bilmek istiyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Gerçekten Hükümetin işi zor. Hükümetin çabası

na, aldığı önlemlere rağmen, işi zor. Sadece Hükü
metin değil, Devletin işi zor. Yerli, yabancı karanlık 
güçler ülkeyi öylesine karıştırmış, öylesine zorlaştır
mış ki, işimizi içinden çıkılamaz duruma getirmiş
tir. 

Bakınız Türkeş, «Eğitiyorum» dediği gençlere ne 
söylüyor, ne buyruklar veriyor?... 

Sayın Başkan, affedersiniz konuşmamın bitimine 
beş dakika kala haber verin, teklifimlerimi okumak 
isterim. 

BAŞKAN — Vereyim efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — «Disiplin, söz
de, fikirde, harekette lidere uymak, ondan işaret bek
lemek. Gösterdiği hedefe mermi hızında ve mermi 
doğrultusunda fırlamak. Doğru olan müstakil mantı
ğın, aklın kabul ettiği şey değil, liderin emrettiği şey
dir.» 

Evet, doğru olan liderin emrettiği şeydir. İnsan 
ister istemez şimdi düşünüyor. Acaba bu «Ülkücü
yüz» diyen gençler liderin emrettiklerini mi yapıyor
lar?... 

Bakınız devam ediyor öğreti. «Emanet olan dava
yı kucakladım. Hiç arkaya bakmadan teredütsüz, 
hiçbir şeye aldırmadan yürüyorum. Hızlanıp koşmak 
gayreti içindeyiz. Koşacağız arkadaşlar. Bu davada 
geri kalmayıp beni takip edin. Herhangi bir sebeple 
ben düşersem bayrağı kapın, daha ileri gidin. Dö
nersem vurun. Davaya katılıp dönen herkesi vurun.» 

Evet, «Herkesi vurun...? Bu emri verenin yakası
na yapışmayan el, bu emri verenin Türkiye'de yaka
sına yapışmayan el, kimsenin yakasına yapışamaz. 
Bu sözlerin sahibinin yakasına yapışmayan savcı gö
revini yaptım diyemez ve bu sözlerin sahibinin def
terini dürmeyen, bu sözlerin hesabını söyleyeninden, 
söyleteninden sormayan Meclis görev yapıyorum di
yemez ve dememelidir beyler. Bu sözlerin sahibinin 
bu çatı altında bulunması Meclis adına ve demokra
simiz adına yüz karasıdır. Türkiye'de vur emri veri
liyor beyler. Vur emri veren adam Mecliste bulunu
yor, Başbakan Yardımcısı oluyor ve Milli Güvenlik 
kurullarında bulunyor. Böyle bir kurula Milli Güven
lik Kurulu denmez, güvensizlik kurulu denir. Böyle 
bir kurulun aldığı kararlara kargalar bile güler, böy
le bir kurulun aldığı kararlarla, tavsiyelerle yönetilen 
ülkenin durumu işte bugünkü hale gelir. 

İşte beyler kafası çalışanları çileden çıkaran bu
rası. Gençleri yer yer isyan ettiren, bunalımdan bu-
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nalıma sürükleyen nedenler bunlar beyler. Neden su
suyor herkes, neden savcılar yapışmıyor yakasına bu
nun?... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hiç ko
münistlerden bahsetmiyorsun. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Zamanı gelirse 
onlara da geleceğim, merak etme. 

İşte bir örnek daha: «Ülkücü gençlik geleceğimi
zin teminatıdır.» Yani, deminki söylediğim hareket
leri yapanlar geleceklerinin teminatıdır. 

Devam ediyor, «Biz silah sevgisine sahip bir mil
letiz.» Hangimizde silah yok ki?... «Ülkücüler baba 
yadigarı silah kullanırken, solcu anarşistler makineli 
silahlarla yakayı ele veriyorlar. Ülkücü ihtiyaç duyar
sa milli silahı kullanır, çoğu Karadeniz yapısı ve 
Makine Kimyanın ruhsatlı silahlarıdır.» 

İşte bu sözlerin karşısında susuyoruz ve duruyo
ruz değerli arkadaşlarım. Bir davadan söz ediliyor. 
Nedir bu dava?... «Herhangi bir sebeple ben düşer
sem, bayrağı kapın daha ilerilere gidin dönersem vu
run. Davaya katılıp dönen herkesi vurun.» 

Şimdi, vuran ve vurulan gençlerin bir bölümü iş
te bu davaya inanan çocuklarımızdır sayın senatörler. 
31 Ekim 1978 günlü gazetelerde bu şekilde kandırıl
mış bir genç konuşuyor: 

«Canımız sıkılıyordu, çıkıp öldürecek adam ara
dık. Mustafa Yaşar'ı dövüp sokağa bıraktık. Son
ra üzerine 7 el ateş ettik. 8 saat can çekişmiş, kimse 
korkudan çıkıp kendisine yardım edememiş.» Ben, 
canı sıkıldığı için adam öldürmeye çıkan bu zavallıyı, 
bu genci suçlamıyorum. Ben, bu gençleri bu duru
ma getiren asıl suçluları arıyorum, onların peşinde 
koşuyorum, onların üzerinde duruyorum arkadaşla
rım. Nerede şimdi bu suçlular ve bu suçların işlen
mesine seyirci kalan bizler neredeyiz?... «Milliyetçi 
gençler Devlet Güvenlik Kuvvetlerinin yardımcısıdır» 
diyenler nerede? Nerede Doğu'nun başbuğu Yılma 
Durak?... 

BAŞKAN — Sayın Unsal 5 dakikanız var. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Şu bölümü ta

mamlayalım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Siz öyle istemiştiniz Sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Eğitim enstitüle-

lerini, öğretmen okullarını savaş alanına çeviren koman
do yatağı yapan Genel Müdür komando Ayvaz Gök-
demir nerede?... Nerede askerliğini yapmadan general 
olan Hekimhan'lı Üstün Kurtoğlu nerede?.. Bunlar 
yargıç elinde mi, içeride mi?... Hayır. Yine görevle
rinin başında. Yılma Durak Atatürk Üniversitesinde, 
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kütüphane şefi, Ayvaz Gökdemir Eğitim Bakanımı
zın başmüşaviri. Olaylar işte bunun için durmuyor 
beyler. Yara durmadan bunun için kanıyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
iç ve dış güvenliğimizle ilgili çok şeyler söyleye

cektim; ama ne yapalım ki, kan aksa da, olaylar sürse 
de durum Türkiye'de bu ortamda devam etse de, bi
zim şu yıkılası kurallarımız burada bunları söyleme
mize olanak vermiyor. Eğer şu dakikam yeterse bütün 
söylediklerimizden sonra bizim de kendimize göre 
birtakım önerilerimiz vardır, onları alelacele okumak 
istiyorum. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Soldan 
hiç bahsetmedin. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bıraksaydınız 
bahsederdim. İzin verirseniz hepsinden bahsedeyim. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — 5 dakika 
da ondan bahsedin. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — İç güvenliği
mizle ve dış güvenliğimizle ilgili önerilere geliyo
rum. 

Bu düşüncelerden sonra, biz de, Hükümete yap
ması ve dikkate alması için bazı önerilerde bulunmak 
istiyoruz. 

1. Yasal ve demokratik yollardan ayrılmadan 
(Aynı görüşü paylaşıyoruz.) Parlamento çatısı altın
da bulunan ve bu işlere adının karıştığı bilinen bazı 
suçluların dokunulmazlık dosyaları hazırlatılarak gün
deme getirilmelidir. Bu işe kesinlikle zorunluluk var
dır. 

2. NATO'nun ülkemizde uygulayacağı, savunma 
düzeni, ulusal savunmamız açısından gözden geçiril
meli derhal ve hemen gereken değişiklikler yapılma
lıdır. 

Bu cümleden olarak ulusal savunmamızın gereği 
olan her şey beklenmeden yapılmalı ve savunmamız 
üzerindeki her türlü dış etken ortadan kaldırılmalı
dır. 

3. NATO ve ikili ilişkiler yoluyla Amerika Bir
leşik Devletleriyle yapılan anlaşmalar, her türlü bağ
lantılar bu Hükümet tarafından gözden geçirilmeli, 
hazırlıklar yeniden ele alınmalı, Meclislerin bilgisine 
ve onayına sunulmalı, bunların tümü ulusal çıkar
lar çizgisine getirilmelidir. 

Kısacası iç güvenliğimizle dış güvenliğimiz içice 
ve birbirine paralel, birbirini tamamlar ölçüler içinde 
yürütülmelidir. 

Türkiye bombayı yapan;ama yapılan bombayı 
patlatmadan sökemeyen insanların ülkesi durumun
dan çıkarılmalıdır, kurtarılmalıdır. 

I Bugün öğreniyoruz ki, Türkiye'de bomba yapan 
I insanlar var, bombayı canının istediği yere atan in-
I sanlar var; ama bombayı söken adamlar, uzmanlar 
I yoktur. 
I Beyler, atom çağında ve NATO İttifakı içinde ol-
I duğumuz bir sırada bu nasıl olur?... 15 yılını planlı 
I dönemde geçirmiş bir ülkede bu nasıl ihmal edilir. 
I Hani üs ve teslis teslim alıyorduk ve kendimiz ça-
I lıştırıyorduk. Bunu nasıl yapacağız?... Bir patlayıcı 
I maddenin sökülmesini dahi bilmediğimizi söylüyo-
I ruz. 
I 3. Özel Savaş Dairesinin ve ona bağlı düzenle-
I melerin durumu süratle gözden geçirilmeli, özellikle 
I eğitim ve taktik programları değiştirilmelidir. 
I 4. Haber alma örgütünün durumu bir saat ge-
I ciktirilmeden, MİT'in durumu bir saat geciktirilme-
I den ele alınmalı, amacına uygun duruma konmalıdır, 
I Gerekirse bu örgüt tümüyle kapatılmalı ve yeniden 
I kurulmalıdır. 

I 5. Güvenlik Örgütü büyük ölçüde değişikliğe 
I uğramalı, bu örgüte seçilecek personel yeni ve de-
I mokratik bir anlayış içinde tamamlanmalıdır. Güven-
I lik kuvvetleri eğitim, yetki, araç ve gereç yönünden 
I uygun duruma getirilmelidir. 

I 6. Derneklerin ve çeşitli kuruluşların toplantıla-
I rını rotasyon usulüyle sıradan görevliler değil, bu 
I toplantıları değerlendirebilecek yetenekte ve uzman

lıkta görevliler izlemelidir. Bu iş için özel eleman 
yetiştirmenin önlemi alınmalıdır. Çoğu toplantılar, 
toplantıyı izleyenin izleme ve değerlendirme gücünün 

I dışına çıktığı için ya yanlış bilgi veriliyor ya eksik. 
I 7. Kuruluş amacı dışında çalışan dernekler ka-
I patılmalı, böylesi derneklerin üyeleri geçici sürelerle 

başka kuruluş ve derneklere üye olamamalıdır. Ya
salarda bu düzenleme yer almalıdır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Kürtler 
dahil mi buna?. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — 8 planlamada ve 
Hükümet Programında geri kalmış yörelere öncelik 
verilmeli ve ekonomik dengesizlikler ortadan kaldırıl
malıdır. 

9. Dış alımların girdileri gümrük kapıları sürat
le; ama bir saat bile geciktirilmeden kontrole alın-

I malı ve mutlaka bir düzene konmalıdır. Gümrük ka-
I pılarında dönen insanlık dışı davranışların hesabı yok

tur. Böyle bir yere girebilmek için 150 000 lira, 
200 000 lira rüşvet vermeyi teklif edenlerin olduğunu 

I
' duyuyoruz. Böyle rüşvetlerle girilen kapıdan silah 

da girer, kaçak da girer, yerli de girer, yabancı da 
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girer beyler. Haber veriyorum Hükümete; Türkiye' 
nin gümrük kapıları ardına kadar açıktır, hiçbir yeri 
kapalı değildir. 

Güney hudutlarımızda yoksul halkın önüne mayın 
tarlaları döşeyenler, uçakların, TIR'ların, minibüsle
rin, otoların, trenlerin, gemilerin, motorların önüne 
hiçbir şey çekmemiştir, her şeyi açık bırakmıştır. Su
riye hududunun tarlalarını kapatmış, Marmaris'teki 
Martı koyunu açmıştır. Model model silahlar bura
lardan girmektedir. TIR'larla özellikle minibüslerle, 
motorlarla, gemilerle, anlaşmalar gereğince girip çıkan
larla akıp gelmektedir. 

Gümrük kapılarını tutun, rüşvetleri durdurun, in
sanlık dışı işlemlerin önüne süratle geçin. Hırsızlığın, 
rüşvetlerin, yolsuzluğun her çeşidi iliklerine kadar iş
lemiş. (Elbette hepsini bu şeyin içerisine almak iste
miyoruz, olması da mümkün değil) insanlarla doludur 
bu kapılar. 

10. Vali ve kaymakamların, emniyet müdürleri
nin yetkileri artırılmalı; parasal durumları mutlaka 
düzenlenmeli, araç ve gereç yönünden donatılmalı
dır. Bugün bir vali, bir kaymakam, ebeden daha az 
maaş almaktadır. Böyle bir düzenlemenin mantığı 
yoktur. 

11. Yurtlarda yapılan düzenlemeden sonra mili
tanlar evlerde yuvalanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, üç dakika geçti, rica 
ederim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim; teklifimi kesmeyin, bitiriyorum. 

BAŞKAN — Ama üç dakika da geçti. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bazı evlerde beş, 
altı hatta daha fazla gruplar halinde kalmaktadır. İç
işleri Bakanlığı derhal gerekli önlemleri alarak kapı
cılar ve apartman yöneticileri aracılığıyla bu durumu 
önlemelidir. Apartmanlara giriş çıkışlar bu yönden 
kontrole alınmalıdır. 

12. Okullardaki disiplin kurullarını kaldırmalı 
ve disiplin işlemlerini yürütmek için Ankara'da bir 
merkez açılmalıdır. 

Öğrencilerin disiplin işlerine aynı okulun öğret
men ve yöneticileri bakmamalıdır. 

13. Öğrenci nakillerini, zorunlu bazı yer değişik
likleri, can güvencesi, hastalık dışında kesin olarak 
yaptırmamalıdır. Çoğu öğrenciler, eyleme, not veri
lerek, sınıf geçirme vaatleri yapılarak itiliyor. Hak
sız diplomalar veriliyor. Sınav nakillerini kesin kes 
durdurmalıyız, 

Sayın Başkan, zamanımın bittiğini tekrar ikaz et
tiğiniz için, 22'ye kadar varan önlemlerimizi, 13'te 
kesmek durumundayım. 

Çok teşekkür ederim, saygılar sunarım hepinize. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Niyazi Un
sal. 

Sayın Hüseyin Nail Kübalı, buyurun efendim. 

HÜSEYİN NAİL KÜBALI (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Anayasanın koruyucusu, Anayasa müesseseleri 
arasında, partilerüstü bir çeşit hakemlik müessesesi 
olan ve bu itibarla mutlak surette tarafsız ve bağım
sız olması gereken Kontenjan Grupunun verdiği 
önergeden faydalanarak, ben de bazı kişisel düşün
celerimi açıklamak istiyorum; fakat bu düşüncelerimin 
açıklamasına geçmeden, bazı öz sözlerimin yanlış an
laşılması yahut yanlış yorumlanması ihtimalini dü
şünerek, kişiliğimle ilgili birkaç kelime eklemekten 
kendimi alamıyorum. 

Atatürkçü dünya görüşme ve çoğulcu batılı de
mokrasiye candan bağlı bir kişi olarak, yalnız ilim
den, vicdanından ve vatan sevgisinden emir ve il
ham alan bir insanım. Bu itibarla, mutlak surette ta
rafsız ve bağımsız bir kişiyim. Onun içindir ki, Kon
tenjan Grupunun Anayasal statüsü, benim ruh ve ka
fa yapımla çok ahenklidir ve bundan dolayı engin 
bir huzur içindeyim, rahatlık içindeyim. 

Af buyurunuz, özür dileyerek tekrar ediyorum; 
hak bellediği bir yola yapayalnız gitmekten çekinme
yecek bir insanım. Bu itibarla rahmetli Tevfik Fik
ret'in bir tilmiziyim. 

Yine aynı zamanda şunu önemle ekleyeyim: Ana
yasamızın sınırları içinde kalan, sola açık bir insa
nım. Hürriyetçi, reformcu, demokratik sosyalizme 
yahut demokratik sola açık ve ondan yana bir in
sanım. Fakat sağ ve sol partiler arasında saygı bakı
mından zerre kadar fark görmem. Onları aynı saygıy
la karşılarım; zira demokrasiye candan bağlıyım. 
Evet, candan bağlıyım söylediğim gibi. Aksi takdirde 
demokrasiye saygıdan bahsetmeye zerrece hakkım ol
maz. 

Ben ±958'de London Times'in «An out spoken 
Profesör» başlığı altında neşrettiği başmakalenin an
lattığı tok sözlü bir insanım. 

Onun için ne İsa'ya ne de Musa'ya yaranırım. 
Fakat ben böyle olmayı, İsa'ya veya Musa'ya ya
ranmaya hiç tereddüt etmeden tercih edenlerdenim. 
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Şimdi bunu böyle açıkladıktan sonra, bu anarşik 
olaylarla çok yakından ilgili, içice olan bir konu ile 
sözüme başlamak ve o konunun üzerinde önemle 
durmak, yeni deyimle onu vurgulamak istiyorum. 

Duvarlardan en sorumlu devlet adamlarının ağ
zına kadar yükselen ve Sayın Ecevit'in başka talih
siz bir vesile ile söylediği vahim bir tarihi yanılgıdan 
bahsedeceğim. Bu tarihi yanılgı, Türkiye'de faşiz
min bulunduğu iddiasıdır. Yoktur Türkiye'de fa
şizm. Bunu vicdanınım sesine kulak vererek söy
leyebiliyorum; yoktur. Ne vardır?.. Faşizan yön
temler vardır Türkiye'de ve bu faşizan yöntemler 
maalesef Marksizmin eseridir, Komünizmin eseridir. 
(AP sıralarından «Bravoj» sesleri, alkışlar) ve bir mil
li -reaksiyonun mahsulüdür. Yani, Türk Milletinin 
yapısının Komünizme geleneksel bir allerjiyle dolu 
olduğunu ifade eden bir reaksiyonun, milli reaksi
yonun ifadesidir ve bundan bir bakıma memnun ol
mamız gerekir. 

Şunu bu vesileyle belirteyim, «milliyetçilik, milli
lik}» neden yadırganan bir terim haline gelmiştir. Tür
kiye'mizde?.. Buna üzüntüyle şaşıyorum. Halbuki 
biliyoruz «Anayasa, Anayasa» deyip her sıkıntılı 
halimizde, durumumuzda başvurduğumuz Anayasa
nın başlangıcı, milli şuuru temel ilkelerden biri bili
yor. Anayasanın 2 nci maddesi Cumhuriyetin nite
liklerini sayarken «Milli, demokratik, sosyal bir 
hukuk devleti olduğumuzdan bahsediyor» (AP sıra
larından «Bravcp sesleri, alkışlar) Neden milliyet
çiliği yadırgıyoruz bu kadar?.. Neden ondan bu 
kadar kuşkulanıyoruz arkadaşlarım?.. Soruyorum he
pinize, bana bunun cevabını veriniz. (CH? sırala
rından «Kimse yadırgamıyorj» sesleri, gürültüler) 
Halbuki şunu açıklıkla söylerim; bugün milliyetçi
liğin büyük savunucusu kimdir?.. Mao'dur. Hatta 
tabir caizse, Mao'ya bu sebeple «faşist komünist,)» 
denebilir. Eğer milliyetçilik faşizmin bir alameti fa
rikası ise, Mao faşist komünistin Neden? Zira 
milliyetçilik Çin de bir tarihi geliğimin, mazinin ese
ridir? Çünkü, kapitalizmin, emperyalizmin büyük 
acısını duymuş bir ülkedir Çin. Sovyet Rusya da 
milliyetçidir, hatta ırkçıdır arkadaşlarım. Bunu bili
niz. Milyonlarca Türk'ü Rusiaştrımak için gayet 
kurnaz metotlarla onların dini hürriyetten faydalan
malarını açıkça temin etmek yoluyla kültür bakımın
dan onları Ruslaştırmaya çalışmaktadır. 

Hâlâ hatırlarım, Sovyet orduları Polanya'ya gir
diği zaman Stalin, (tabire dikkat buyurunuz) «Trk-
daşlarımızı kurtardık.» demiştir. Bu ırkçılık değil de 
nedir? Soruyorum. 

Görüyorsunuz ki, sözlerimin birçoğu cevap bek
leyen sorulardır. 

Evet, Atatürk'ün «Faşist» diye nitelendiği, Sayın 
Ecevit'in «Sosyal faişst» diye, (Bunu kendi kulakla
rıyla duymuşlardır) bağmlarak kendisine hitap edi
len bir memlekette faşizm olabilir mi? Böyle bir 
memlekette eğer Atatürk faşistse, Saym Ecevit fa--
şistse ben de faşist olmaya hazırım. Yok böyle bir 
şey Türkiye'de. 

O halde bu nedir? Bu, heyula gibi dolaştırılan 
bir efsanedir. Bu efsane klasik bir komünist tak
tiğidir. (AP sıralarından; «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Bölmek, parçalamak, hedef saptırmak gayretidir. 

Almanya'da faşizm, komünizm yüzünden gelmiş
tir. Hitler'i iktidara getiren komünistlerdir. Aynı 
komünistler Batılı devletlerin, biihassa İngiltere'nin 
ve sonra Amerika'nın gafletiyle koca Alman mille
tini ikiye bölmüş, komünizmi Avrupa'nın göbeğine 
getirip oradan bir daha çıkmamak üzere oturtmuştur. 
Bu büyük bir tarihi dramdır ve bu dramın ilelebet 
süreceğine gönlüm inanmıyor. Hayır, olmaz böyle 
bir şey... 

O halde, buna rağmen neden, komünist siperinden 
yükseltilen faşist mankenine ateş yağdırıyoruz. Bir 
mankendir uzanan oradan. Onu hedef almak üzere 
uzanıyorlar ve biz ona devamlı kurşun sıkıyoruz 
boşuna. Bu yanıltıcı bir şey. Bir taktik; ama sonuç 
alan bir taktik. Bölen, parçalayan bir taktik ve 
şaşıyorum, Devlet nerede?.. Hangisi ile uğraşacağını 
bilmiyor... Komünistiyle mi uğraşacak, faşistle mi 
uğraşacak? Güçleştiriyor işi; zaten istenen bu. Anar
şik olayların önlenmemesini isteyen budur. 

Arkadaşlarım; 
Affedersiniz, sizlere böyle hitap ediyorum: çün

kü, 40 sene öğrencilerime «arkadaşlarım» hitabına 
alışmış bir kimse olarak ağzımdan böyle çıkıyor. Bu 
biraz teklifsizce hitabı bağışlamanızı rica ederim. 

Böyle olunca komünistler bu faşizm efsanesini 
ortaya atmakla kalmıyorlar. Komünistlere göre de
diğim gibi, Atatürk de faşisttir, Sayın Ecevit de fa
şisttir, Anayasamız da faşist bir anayasadır; çünkü 
özel mülkiyeti kabul etmektedir, çünkü milliyetçiliği 
anaumdelerden biri saymaktadır, çünkü özel teşeb
büsü himaye mükellefiyetini Anayasa Devlete yük
lemektedir. Böyle bir Anayasa ancak faşist Anaya
sa olabilir. Bunu apaçık her zaman 5'azıyorlar, her 
zaman iddia ediyorlar. 

O halde faşizm iddiasına yer verenler, bunu cid
diye alanlar komünizmin ekmeğine istemeyerek yağ 
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sürmektedirler. Atatürk de, Sayın Ecevit de faşist 
olursa, faşist efsanesi sadece yanlış değil, aynı za
manda gülünç olur. 

Bu iddiayı aklı başında kimse kullanamaz, aksi 
takdirde kendisi gülünç mevkie düşer. 

Bir noktaya burada önemle işaret etmek istiyo
rum. Faşizm masalını Türkiye'de piyasaya sürenler 
bir hususa dikkat etmemektedirler. Bilmemektedir
ler ki, dünya görüşü bakımından birbirinden ayrı 
olan faşizm ve komünizm hem zıt hem de Siyam'lı 
kardeşlerdir; birbirine bitişik, fakat birbirine zıt kar
deşler. Doktrin bakımından zıt kardeşler, fakat uy
gulama bakımından siyarnlı kardeşlerdir. Çünkü 
aralarında hemen hemen hiç fark yoktur. («Bravo» 
sesleri, alkışlar) Bunun böyle olduğunu şimdi ismini 
hatırlayamadığım büyük bir ilim otoritesinin, şimdi 
Amerika'da Yaîe Üniversitesinde Profesördür, Al
man asıllı son derece büyük, kamu hukuku alanında 
ve siyasal bilimlerde çok büyük yetki sahibi bir Al
man Profesörünün fikrini naklederek söyleyeceğim. 

Diyor ki, Sayın Profesör: (Kendisini tanırım, 
onunla tanışmak için Harvard'ta misafir profesör" 
bulunduğum zaman Yale'e kadar gittim ve tanışmak 
mutluluğuna, görüşmek mutluluğuna kavuştum) «Fa
şizm ve komünizm de yani (totaliter) rejimler adı 
altında incelediği bu iki rejimde de : 

1. Resmi bir ideoloji. (Ayrı, fakat resmi bir 
ideoloji) 

2. Bu ideolojiyi sembolleştirme görevini yükle
nen bir tek parti. 

3. Siyasi iktidarın bu partinin liderinde veya 
liderler kadrosunda hukuken ve fiilen toplanması. 

4. Seçimlerin sıkı kontrol altında yapılan bir 
plebisit niteliğini taşıması. 

5. Özel hayata kadar sokulan ülke çapında zor
lu bir polis kontrolünün bulunması. 

6. Bütün etkili kitle ilişkilerinin veya etkili mü
cadelenin resmi ideolojinin emri ve siyasi partinin 
tekeli altında bulunması. 

7. Hukukun ve yargı yetkisinin siyasi ve ideolo
jik bir karakter taşıması. 

8. Bütün ekonominin aşırı derecede merkeziyet
çi bir idareye ve kontrola tabi tutulması. 

9. Askeri, sosyal, ekonomik, kültürel ve ideolo
jik yönlerden milletlerarası hegemonya ve emperya
lizm eğilimi. 

Faşizm masalına bel bağlayanlar nasıl oluyor da 
bu gerçeği görmüyorlar? Bunu ortaya atan komü
nistlerle komünist olmayanların aynı tutumda ola-
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caklarını havsalam ve vicdanım alamıyor. Nasıl 
oluyor da görmüyorlar ki, yeryüzü cennetini, zavallı 
insanlığa (Çünkü komünizm Allah'ı inkâr ettiğine 
göre, Allah'ın vaadettiği cennet yoktur.) vaadeden 
Sovyet Rusya'da 60 şu kadar sene hâlâ komünizmin 
yüksek safhasına gelinmemiştir; henüz sosyalizm 
safhasındadırlar. Mazeret?... Kendisi emperyalist de
ğilmiş gibi, kapitalist ve emperyalist devletlerle çev
rili olması, nefis muhafazası zorunluğunda bulun
ması. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biliyorsunuz ki, komünizmin yüksek safhasında 

erişilecek yeryüzü cenneti, sonsuz eşitliğin, sonsuz 
özgürlüğün, sonsuz bolluğun, yani herkesin hakkını 
çalışmasına göre, kabiliyetine göre değil, ihtiyacına 
göre alacağı safhadır. İdealin gerçekleştirildiği bu 
safha, henüz rüya, hayal. Bu rüya ve hayale ko
münistler, yani, bu cennete ateşten kaldırımlar üze
rinde, ıstırap çekerek yürüyüp ulaşmak gayreti, ça
bası içinde olan zavallılardır. 

Faşizme gelince : O çağ dışı ideolojiye inanan
lar ise; ancak, manyaklar, deliler, gafillerdir. («Bra
vo Hocam» sesleri) Evet, onlardır ve bu ideolojiyi 
Türkiye'de gerçekleştirmek isteyen zavallılar, man
yaklar, hayalperestler Hiîler'in bodrumlarda haya
tına son vermek akıbetine, Mussolini'nin ayakların
dan asılarak öldürülmesine, Franko'nun süngüsü dü
şük bir halde çekip gitme akibetine uğrayacakları 
muhakkaktır. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

Fîer iki ideoloji de Türkiye'den ellerini çekmeli
dirler. Onlar için burada hayat hakkı asla olma
yacaktır. Birisi çağ dışı, birisi çağdaş, çok mühim, 
daha mühim ve daha tehlikeli komünizm. Çok pı
rıltılı, çok vaitkâr ökse gibi bir tuzak ve bu tuzak 
ile komünizm (bunu kabul edelim) gittikçe yayıl
maktadır arkadaîşar. .Bilhassa, Sovyet Rusya para 
ekonomisine, piyasa ekonomisine, özel mülkiyete ve 
Batı ile teması (Biliyorsunuz Batı ekonomik mües
seselerinin yatırımlarını kabul etmekte, açılmıştır ka
pılar) bu itibarla biraz liberalizme doğru, daha doğ
rusu liberalizasyona giden Sovyet Rusya çekiciliğini 
artırmaktadır. Onun için daha dikkatli olalım. 

Arkadaşlar; 
Bu önemli problemi, Türkiye'nin kanaatimce en 

aktüel problemini bu şekilde kısaca açıkladıktan 
sonra asıl oknuya geliyorum. 

Sayın Başkanım, şimdiden size özür diliyerek kaç 
dakikam kaldığını soruyorum. 

BAŞKAN — Sekiz dakiaknız var efendim. 
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HÜSEYİN NAİL KÜBALI (Devamla) — O | 
halde devam edip bitiremem, keseyim sözümü o za- i 
man. 

BAŞKAN — Genci Kurul kararına ben saygılı
yım. 

CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Konuşma de
vam etsin, oylamaya sunun. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Kübalı. Sekiz 
dakikanız var. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Ünsal'a 
dört dakika verildi, İ2 dakika demektir efendim. 

HÜSEYİN NAİL KÜBALI (Devamla) — Peki 
eefndim, teşekkürler ederim. Bakalım, sekiz dakika, 
sekiz dakikadır. 

Arz ettiğim bu açıklamadan sonra asıl konuya 
geçerek anarşik olayların mahiyeti, sebepleri ve 
kaynaklarını, 10 yîldan beri gelişmesini ve önlenme 
çareleri hakkındaki düşüncelerimi mümkün olduğu 
kadar özetlemeye çalışarak genel çizgileriyle arz 
edeceğim. 

Bildiğiniz gibi anarşik olaylar memleketimizde, 
Amerika Birleşik Devletlerinde, Fransa'da ve Alman
ya'da görülen genel anlamda goşist, solcu öğrenci 
hareketlerine paralel olarak masum, hatta çok haklı 
bir yükseköğretim gençliği hareketi görüntüsü altın
da 1968'lerdc başladı. Tabii komünizm daha eski 
bir tarihe sahiptir. Sosyalizmin Türkiye'deki tarihi 
1910'lara kadar çıkar. 1960"larda başladı diye
lim. 

Öğrenci isteklerine uygun reformlar', hazırlamak 
üzere 1968'in çok sıcak yaz günlerindeki uzun çalış
malara ben de katıldım. Fakat aylar geçtikçe öğren
cilerin yönetime katılması ve halka dönük üniversite 
kurulması iddialarının altında Marksist ideolojinin 
ve hatta ihtilal hazırlığının yattığı şüphe götürmez 
şekilde anlaşılmaya başladı. (AP sıralarından, «Bra
vo» sesleri) 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahi-
sar) — Tarihe ışık tutuyorsun Hocam. 

HÜSEYİN NAİL KÜBALI (Devamla) — (CHP 
sıralarına dönerek) Sözlerim yalnız bu taraf için 
doğru, sizler için yanlış mı, tamamen yanlış mı?.. 
Niçin demokrasi hoşgörüsüne hâlâ alışamadık?.. (AP 
sıralarından, «Bravq» sesleri, alkışlar.) 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sözleri
niz kesilmesin diye alkışlamadık. 

BAŞKAN — Sayın Kübalı, sayın üyeler sizi tak
dir eder, etmez, o kendi bilecekleri iştir. Siz konuş
manıza lütfen devam edin. 
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HÜSEYİN NAİL KÜBALI (Devamla) — Zira 
Atatürkçü anlamda değil ve Atatürk'le alay ederce
sine kullandıkları devrimcilik sıfatının başka ma
nada devrimcilik olduğu yavaş yavaş anlaşıldı. Üni
versite koridorlarında açıkça bağırmaya başladılar, 
«Biz Marksist üniversite kuracağız. Bu burjuva ki
tapları yakılacak.» Bunu kulağıyla işitmiş, her ha
disenin içinde bulunmuş, zaman zaman büyük bir 
çalkantının bulunduğunda dekan tarafından talebeyi 
yatıştırmaya çağırılmış ve onlarla diyalog kurmuş 
eski bir hoca sıfatıyla konuşuyorum. 

Hatta o aylarda genç bir öğretim üyesi solcu 
bir dergide çıkan makalesinde (İsim asla zikret
mem) Atatürk'ü faşist olmakla nitelemek cüretini 
göstermiş. 

1968'in Haziran ayının bir sabahını hatırlamıyo
rum, üniversiteye geldiğim zaman, merkez binasının 
aşağıdaki büyük holünde kıyametler koptuğunu ve 
aşırı solcu sloganlar ve tehditlerle dolu bir çeşit 
öğrenci ayaklanmasının seyircisi olduğum sırada De
niz Gezmiş'in (Allah taksiratım affetsin, Allah 
rahmet etsin, bunu da dilemek bir Müslüman ola
rak görevimdir)... 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — O taraf
tan amin diyen yok. 

HÜSEYİN NAİL KÜBALI (Devamla) — Tay
fası ile yanıma koşup gelerek, «Hocam başımıza 
geç» (Çünkü, zaman zaman evime gelirdi, kendi
sine nasihat ederdim, «Yavrum bu tutumunun aki-
betini çok tehlikeli görüyorum;» derdim, sadece 
dinlerdi, tek kelime söylememiştir.) «Başımıza geç 
hocam» diye geldi ve kendisine, «Söyle bakalım ne 
istiyorsunuz, eğer işime gelirse geçerim, hiç tereddüt 
etmem geçerim.» dedim. «Şunu istiyoruz» demedi 
ve çekti gitti. Diyemezdi, bana açıklayamazdı. Han
gi akılsızlıkla gelip benim hüviyetimi bildiği halde 
«Başımıza geç,» deme cesaretini gösterdi, onu bilmi
yorum. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu Sayın Kübalı. 
HÜSEYİN NAİL KÜBALI (Devamla) — O 

dönemlerde Amerika emperyalizmi karşısında, (Bun
ların, bazı misalleri karektersizlik olarak veriyorum) 
evet sadece Amerika emperyalizmi karşısında ba
ğımsız, haysiyetli bir dış - politikasının . savunucusu 
olan bazı öğretim üyeleri bu savunmayı yapmak 
üzere hazırladıkları bir bildiride, en başta benim 
ismimin yer almasının, daha etkili olacağı kanaati 
ile istedikleri zaman «Yaparım hay hay, memnu
niyetle en başa imzamı atarım, ancak bir şartla, 
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Amerikan emperyalizmine Sovyet emperyalizmini de 
eklerseniz.» deyince «Hocam yazıldı, bu artık de
ğişmez)» o halde «Benden de imza yok» demem 
üzerine çekip gittiler. Bunlar karakteristik olaylar
dır. 

BAŞKAN — Sayın Kübalı müddetiniz doldu. 
HÜSEYİN NAİL KÜBALI (Devamla) — Bir 

yüksek mimarı... 
M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonka-

rahisar) —• Sayın Başkanım, bir önerge var. 
BAŞKAN — Bir dakikanızı. 
HÜSEYİN NAİL KÜBALI (Devamla) — Mü

saade buyurunuz bana bu imkânı, bu fırsatı veri
niz. 

BAŞKAN — Bir dakika. 

HÜSEYİN NAİL KÜBALI (Devamla) —Ta
rihi bir konuşma yaptığım kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Şüphesiz. Bir dakika. Sayın Kâ
zım Karaağaçlıoğlu gönderdiği önerge de kürsüde... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başka
nım, grupun da var. Daha evvel gönderdim Sayın 
Başkanım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tercih yapı
yorsunuz. 

BAŞKAN — Bir dakika sıra ile. Sizinkini de 
okuyacağım, elimde işte, okuyacağım, niçin acele 
ediyorsunuz? İkisi nı bir arada okumama imkân yok 
her halde. 

«Kürsüde konuşmakta olan Hüseyin Nail Ku-
balı'mn Türkiye'deki çok vahim boyutlara ulaşan 
anarşi ile ilgili tarihi açıklamasını, meselenin ehem
miyetine binaen sonuna kadar açıklamalarına deva
mını arz ederim.)» der. 

AP Grup Başkanvekili Cahit Dalokay da «Kon
tenjan Senatörü Sayın Kubalı'nın konuşması bitin
ceye kadar konuşmasına devamı için Genel Kurul
dan karar ittihaz edilmesini arz ve teklif ederim.» 
derler. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Olmaz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Sayın Kübalı 
bir üniversite ordinaryüs Profesörüdür, kendileri de
mokrasinin temel unsurlarından birinin de usul hu
kuku olduğunu bilirler ve şayet ben öğrencinin öğ-
rencisi sayılan Başkanınız olarak kendisine bu kural-
ları çiğner ve bu kuralları kulak ardı edersem, her 
halde beni takdir etme hakkına sahip olurlar. 

HÜSEYİN NAİL KÜBALI (Devamla) — Es
tağfurullah... 
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BAŞKAN — Böyle bir niteliğe sahip olan değerli 
hocamızın usul hükümlerine riayet edeceği umudunu 
taşıyorum. Üyelerin önergesi değil, kendisinin tale
bini ancak oylarınıza sunabilirim. Sayın Kübalı 
usul kaidelerine hepimiz uymak zorundayız. Demok
rasinin kurallarından biri de budur... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sıralarını 
versinler. Verin sıranızı, siz bilmiyorsunuz, bilen 
anlatsın. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Usulsüz
lük mü yahu?.. 

BAŞKAN — Evet uzatma talebiniz var mıdır? 
(AP sıralarından «varı» sesleri) 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahi-
sar) — Sayın Başkanım bu usul içinde olan bir 
taleptir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Neresinde 
usulsüzlük? 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 
önergenizi lütfen oya sunun. 

BAŞKAN — Hakkı bizzat kendisi kullanır. Ken
dilerinden soruyorum.. 

HÜSEYİN NAİL KÜBALI (Devamla) — Sa
yın Başkanım, benim tarafımdan yapılan bir talep... 

BAŞKAN — Uzatılmasını istiyorsunuz... 

HÜSEYİN NAİL KÜBALI (Devamla) — İç
tüzükçe mümkün müdür?.. İçtüzüğü çiğnemiş olmaz 
mıyım bu taleple?.. (AP sıralarından «Hayır, ha
yır» sesleri) Olursam katiyen böyle bir talebi yap
mam. 

BAŞKAN — İçtüzüğü çiğnemek ayrıdır, Genel 
Kurulun almış olduğu bir karara hepimizin saygılı 
olması ayndîr. Kurallar birer nizamdır. Bu nizam
lar yönetimi kapsar. Bu sebeple, Sayın Kübalı, eğer 
siz istiyor iseniz ben sizin talebinizi Genel Kurula 
iletir, oylarını alır, ona göre işlem yaparım (AP 
sşralarmdan «İstiyorp» sesleri) 

HÜSEYİN NAİL KÜBALI (Devamla) — İsti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kübalı konuşmasının uzatıl
masını istiyor. Bu, ancak Genel Kurul kararıyla 
mümkündür. 

Sayın Kubalı'nın konuşmasının uzatılması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum.—Kabul edenler... Ka-
bul etmeyenler... Sayın Kubalı'nın tarihi konuşma
sının devamı kabul edilmiştir. (AP sıralarından al
kışlar) 

Buyurun Sayın Kübalı. 
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HÜSEYİN NAİL KÜBALI (Devamla) — Yal
nız, Sayın Başkammın düştükleri bir zühulü müsaa
deleriyle düzeltmek istiyorum. 

BAŞKAN — Tabii, buyurun. 
HÜSEYİN NAİL KÜBALI (Devamla) — Efen

dim, bana olan sevginizin düşürdüğü zühul şu : Be
nim ordinaryüs profesör olduğumu söylediler. Hayır, 
ben sadece bir profesörüm. Ordinaryüs profesör 
değilim. Ordinaryüs profesörlüğü ben reddetmişim-
dir. O unvanın kaldırılmasını üniversite senato
suna rapor vererek teklif etmişimdir; fakat «Yeni 
yapılan Kanunun mürekkebi kurumadan tadil edil
mesi doğru olmaz.» dediler ve alenen reddettim. «Ba
na bir gün bu teveccühü göstermek lütfunda bulu
nursanız, ordinaryüslüğün düştüğü dereke muvacehe
sinde» Biraz aşırı oldu bu sözüm, ama bazen aşırı 
söylemek de lazım gelir. «Reddetmeyi bir şeref bili
rim» dedim, bitti. (AP sıralarından «Bravo» Hocam 
sesleri) 

O yıllarda bir yüksek mimarın bana, «hocam, ne 
dersiniz, Türkiye Sovyet Federasyonuna dahil bir 
üye devlet olarak girse iyi olmaz mı?..» dedi. «Aman, 
nasıl olur?... Bu nasıl düşünce?... Bu, havsalaya almaz, 
vicdan kabul etmez bir düşünce. Milletinizi unuttu
nuz mu?.. Milliyetinizi unuttunuz mu?..» dedim.. 
«Aman Hocanı, geçti o milliyet telakkileri.» dedi ve 
çekti gitti. 

Şimdi, demin arz ettiğim gibi, Çin'de milliyetçilik 
komünizmin esas umdelerinden biri olduğu, Sovyet 
Rusya'da milliyetçi istikamette Ruslaştırma gayretleri 
harcandığı ve hatta arz ettiğim gibi, Polonya'ya 
Sovyet ordularının girdiği zaman, «Biz ırkdaşiarımı-
zı kurtardık.» diye bir ırkçılığın sevinci duyulduğu 
bir devirde; bırak onu deniyor, milliyetçilik için... 
Neyse, bu böyle. 

Görüldüğü gibi, öz mahiyeti ve kaynağı ve ama
cı daha başlangıçta anlaşılan öğrenci hareketi gittik
çe genişlemeye, şiddetlenmeye, sosyal psikolojinin 
gereği olarak, sosyal bünyenin canlılığını gösteren bir 
tepkiyle karşılaşmaya; yani karşıt örgütlerin yavaş 
yavaş ortaya çıkmaya başladığını ve çatışmaların 
başladığını müşahade ediyoruz. 

Tam o sırada, kanlı bir çatışmanın patlayacağı 
bir sırada fakültenin o zamanki dekanı polis çağırdı 
üniversiteye. Aman efendim kıyamet koptu Profe
sörler Kurulunda, acele toplanması istendi, toplandı 
Profesörler Kurulu ve gayet kesif bir yaylım ateşi 
açıldı. «Bu ne demek? Üniversiteye polis girer mi?..» 
diye kıyamet koptu ve yaşlı bir profesör (O ordinar-
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yüstür) «Böyle bir dekanın başkanlık ettiği bir mec
liste bulunmayı bedbahtlık sayarım» diyerek, dekanı 
seçenlere, kurula hakaret etti ve çekti gitti ve o zaman 
yandaşları onu hararetle alkışladılar. Bakınız gaflete, 
destekledikleri bu ideolojinin birgün, 5 -10 sene son
ra bütün üniversiteleri jandarma ve polis karargâhı 
lıalie getirme zaruretinde bırakacağını o zamandan 
tahmin etmeme gafletini gösterdiler ve bugünkü ha
le o profesörün gafleti gibi başka gafletlerle geldik. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Hatırlayacağınız gibi, Che Guevara'laı, Ho Chi 
Minh'îerin ve diğer komünist liderleri, komünist mi
litanları milli kahramanlar gibi göklere çıkaran ve ki
tapçı vitrinlerini o yıllarda korkunç bir beyin yıka
ma çabası ile korkunç kitapların, Lenin'in, Manc'ın, 
Engeis'in, Stalin'in kitaplarını alelacele, üstünkörü 
Türkçeye çevirerek kitapçı vitrinlerinde sergiledikle
rini görüyorduk. Bu yoğun bir beyin yıkama faaliye
ti idi. Bu anarşik olayların incelenmesinde ve kökeni
nin araştırılmasında üzerinde önemle durulacak bir 
olaydır ve bu olay bu sergileme ve bu beyin yıkama 
olayı hâlâ devam etmektedir. Gidiniz İstanbul'da 
Taksim Meydanında yalnız kitaplarla değil, poster
lerle vesaireyle ve plaklarla ve bazı halk şairlerimi
zin, Ruhi Su'nun, komünistlerin ajanı gibi kullandık
larına da dikkatinizi çekerim. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri) Yani halktan yana olmanın işareti ve 
oyunu ile. 

Efendim, nedir bu gittikçe hızlanan, ilerleyen, 
şimdiki çok moda tabirle boyut kazanan gidişin ga
yesi?.. Gayesi iki; açık bu, zaten bilinen bir şey, tek
rarlamaktan başka bir şey yapmıyorum. 

Birincisi, Türkiye'de bir komünist rejimin kurul
ması. 

İkincisi; bağımsız bir kurt devletinin kurulması. 

Arkadaşlar; 
Hatırlarsınız, Senato'nun bu yüce kürsüsünde ga

liba bu yılın 3 ncü ayında, anarşik olaylar hakkında 
yapılan Genel Görüşmede bir senatör, «bu olaylar, 
bu savaşın özlemini çektiğimiz düzen kuruluncaya 
kadar devam edecektir» dedi ve ekledi; «Kürtlere 
neden özgürlük tanımıyoruz?..» Bu, çok büyük bir 
cürettir. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisi -kürsüle
rinden birinde yapılabilecek bir cüretkârlık değildir; 
bu yapılmıştır. Bu da işin nereye vardığını bize açık
ça göstermektedir. 

Arkadaşlar; 
Söylediğim bu iki gayeye, yani komünist bir re

jimin kurulması ve bağımsız bir kurt devletinin ya-
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ratıiması, kurulması gayesine varılmak için komünist
ler iki strateji kullanmışlardır : Bu stratejilerden bi
rincisi; «tepeden inme» stratejisidir. İkincisi; «Halk 
devrimi» stratejisidir. 

Tepeden inme stratejisi, bazı gazetelerin köşe ya
zarları tarafından, tanınmış yazarlar tarafından, giz
li, açık ifadelerle ve temalarla sağlanan şey, yani Or
du'ya çengel atma; Atatürkçü Ordu'muza çengel at
ma. Biliyorsunuz ki, bu hareket 12 Mart müdahale
siyle iflasa mahkûm olmuştur. (AP sıralarından «Bra 
vo» sesleri, alkışlar) 

Ve şunu samimiyetle açıklayayım : Türkiye'de 
demokrasi, Sayın Ecevit'in içtenlikle istediği demok
rasi, görmeyi diledikleri sağlam temellere tam otur
madıkça ve az gelişmişliğimiz yahut gelişmekte ol
mamız süreci son bulmadıkça, yani demokrasi, sos
yal ve ekonomik ve siyasi yönleriyle tam kökleşme-
dikçe (Bunu bilelim ve bunu açıkça söylemekten çe-
kinmeyelim) Kahraman Türk Ordusu gerektiği za
man bu topluma, bozulan rotayı (Bozulduğu takdir
de tabii) düzeltmek ve ona istikamet vermek tarihi 
göreviyle karşı karşıyadır ve bu dediğim süreç ta
mamlanıncaya kadar bu görevi ifa ile mükelleftir. 

ikinci taktik; halk devrimidir. Bu, Mihri Bellile
rin, Hikmet Kıvılcımlı'ların ve yandaşlarının, taraf
larının savundukları strateji, yani «halk devrimi.» 
stratejisidir. Bu, büsbütün hayal. Evet, büsbütün ha
yal; çünkü Türkiye'de Ordu'ya dayanmayan bir ihti
lâl teşebbüsü başarı gösteremez; başarı göstermemeye 
mahkûmdur. Onun için, Ordu'ya gözbebeğimiz gibi 
ihtimam etmemiz, O'nu sapık ideolojilerle zehirieme-
meye gayret etmemiz, zehirlemek isteyenleri de gayet 
sıkı kontrol etmemiz lâzımıdır. . 

Halk devrimi en zor. Halk devrimini gerçekleş
tirmek için, bu ideolojiye Türk köylüsünü kazandır
mak lazımdır. Başka çare yoktur. Bütün kentleşme 
gayretlerine ve maalesef suni, anarşi, bozuk ve zararlı 
kentleşme gayretlerine rağmen, (Bu defa Amerika' 
dan döndüğümde İstanbul'un ve Ankara'nın açıklı 
hali içimi daha fazla sızlattı. Neden biz kentleşme 
politikamızı bir düzene koymayı bilemiyoruz. Neyse 
mevzuu taşırmayayım.) nüfusumuzun % 80'ninli teşkil 
eden Türk köylüsü, Moskof patentli olan komüniz
min, tarihsel ve geleneksel düşmanıdır ve bu düşman 
komünizme kazanılmadrkça halk yolu ile komünist 
bir düzenin Türkiye'de kurulması imkânsızdır, ama 
inananlar aynı hayale devam ediyorlar. 

Şimdi bu şekilde geldik 12 Marta. 
Arkadaşlarım; 12 Mart müdahalesi, kanlı olaylar

la uçunumun kenarına gelmiş bir toplumun bir kur-
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tuluş silkinmeyidir. Bu itibarla kim ne derse desin, 
yurtsever her Türk gibi candan destekledim 12 Mart 
müdahalesini. Nasıl 27 Mayısı candan destekledimse, 
12 Mart'ı da candan destekledim ve desteklemeye de 

-davam edeceğim. Bana bu çok büyük düşmanlıkla
ra mal olmuştur. Ben de faşist oldum. Dediğim gibi 
mütemadiyen teücrarladrm özür dilerim Sayın Ecevit' 
ten o faşist olduktan, Atatürk faşist olduktan sonra 
ben haydiden haydiye faşist olmaya hazırım1. Der
hal ekleyeyim ki, 12 Mart'm dramatik uygulamaları
nı asla tasvip etmedim, etmem. O işkenceleri/hele 
buna Ordunun aiet edilmesini asla tasvip etmiyorum. 
İ'çim sızladı. İşkence asil ve Atatürkçü Türk Ordusu
nun yapacağı iş değildir. İçim sızlamıstır. Gitmişini-
dir. gereken kişileri görmüşüm dür, «Bunu derhal ön-
leyiniz.» dermiş imdir. Çünkü işkence yapılanlardan 
birisi 27 Mayiseı, kendisi yakın dostumdur bir kur
may subaydır. Kendisine yapılan işkence yaralarını 
bana göstermiştir. Resmini aldım, saklıyorum. Dedîi-
ki; «Aman, hocam şu resmi al bir hatıra olarak siz
de kalsın. Bir devrimci hocada kalsın bu» dedi. Çok 
mütehassis oldum. Onum, anlattığına göre zincirlerle 
ayaklarını bağlamışlar karyolaya, o da çekmiş yor
ganı girmiş yatağın içine; «Ne yapıyorsun orada, çe
kip yorganı» başına demişler. «Düşünüyorum» de
miş. «Düşünme yasaktır» demiş nöbetçi. Düşünceyi 
de yasak görecek kadar yüksek boyuta varmış blir 
işkence oluyor. Binaenaleyh bunu daima tenkit ede
rim ve edeceğim. 

12 Mart müdahalesinden sonra, 12 Marta karşı 
olanlar oldu, ben karşı olmadım destekledim. Bunun 
içinde hatta ilk kurulan Nihat Erim Kabinesimiın on-
birlerini ilerici uyanık kültürlü Kabine olarak da tas
vip ettim. İl Mayıs tarihli Cumhuriyet Gazetesinde 
aynen bu çıktı. Şimdi orada Anayasanın da tenkidini 
yapmişsmdır. Bugün bazı yönlerden şikâyetçi olduğu
muz Anayasa Kur'an gibi gökten inmiş bir kitap de
ğildir arkadaşlar. Tabii değil, o devirde Allah rah
met eylesin Sıddık Sami Onar «Öyle bir Anayasa 
yaptık ki, ihlâl edilemeyecektir.» demişti. Ben bu söze 
içimden gülmüştüm. Büyük hukukçu Kelsen'e göre 
hukuk kurallarının karakteristiklerinden biri de ihlal 

edilebilir olmasıdır. Biraz garip, ama böyledir. Neden 
Anayasa gökten inmiş bir kitap ölsün, zamanı gelince 
pekâlâ değiştirilir. Gerekirse değiştirilir. Niçin değiş
tirilmesin? Dokunulmaz değil ki, o. Anayasalar ve 
kanunlar toplumun bugünkü halinden yapısından da
ha ileri düzenli, daha ileri hali amaçlar, ama zaman 
geçiyor, sel giM akıp geçiyor. 1961 'de yapılan kanun 
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ne bileyim 1979'da yahut 1981'de artık aksamaya 
(başlar, eskimeye başlar, düzelmesi gerekir; ama do-
kunıilımayacaik bazı maddeleri vardır, o maddelerin' 
hasında Anayasanın başlangıç kısmı ve naçizane ola
rak söyleyeyim o başlangıç kısmının yazarı benlim. 
Başlangıç kısmı ve 2 nci maddesi değiştirilemez. Bir 
de Anayasanın kendisimin bizzat derpiş ettiği Devlet 
sekilinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm. 

Arkadaşlarım; 
12 Mart biraz nisbi bir huzur getirdi. Gizli kuv

vetler yeraltında faaliyete başladılar ve bir müddet 
sonra ortaya çıktılar. Nisbi bir huzur; fakat bu 12 
Mart müdahalesi bize iki ders vermiştir. Bu geçici 
dönemin bize verdiği iki kalıcı ders olmuştur: Bu 
kalıcı derslerden birincisi, balyozla düşüncelerin ezi-
lemeyeceği. («Bravo» sesleri). 

İkincisi de, halka mal edilemeyen ideolojilerin 
Devletin meşru kuvvetleriyle bir gün ve er geç ezile
ceğidir. («Bravo» sesleri). Bu ikinci dersi, birinci 
ders kadar unutmamak mecburiyetindeyiz, hele bu
günlerde. 

Şimdi, 12 Mart devresinden sonra burada bazı 
partilerden özür dileyerek, hakikati gizlemekten hoş
lanmayan, duyduğunu, düşündüğünü açıklamaktan 
zevk duyan bir insan olarak açıklayacağım, kimdir 
bunların sorumlusu? Bazı sorumluluklara işaret et
meden yapamayacağım : 

Bu dönemin sona ermesinden sonraki olayların, 
daha evvelki olayları da kapsayan son olayların bi
rinci derecedeki sorumluları, aşırı solun kaçınılmaz 
bir tepki olarak yarattığı Milli Cephe Hükümetleri
dir : Maalesef şikâyet ettikleri Milli Cephe Hükümet
leri kendi eserleridir, onun için şikâyete hakları yok
tur gibi gelir; ama tabii şikâyet ederler, şikâyet et
mekte Anayasal haklarıdır. 

Adalet Partisinin birinci sorumluluğu, anarşi kar
şısında «Yürümekle kaldırımlar aşınmaz», tekerlemesi 
ile gösterdiği vurdum duymazlık ve milli ve manevi 
değerlerimizin savunucusu olduğunu mütemadiyen sa
vunduğu halde, bu değerleri savunmada, anarşi kar
şısında gereken enerjiden, kararlılıktan mahrum ol
masıdır. Bunu açıkça söylemek mecburiyetindeyim. 

ikincisi : Yarattığı son derece vahim, misli gö
rülmemiş iktisadi ve mali çöküntüdür. Halk Partisi
nin böyle bir mirası devralmak cesaretini gösterme
sini takdirle karşılarım. Allah Halk Partisine kolay
lık versin. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri). 

Milliyetçi Hareket Partisinin sorumluluğu ise, bir 
milli reaksiyon hareketi olarak nitelediğim, bir bakı

ma haklı gördüğüm eylemlerin dozunu kaçırması ve 
anarşik olayların bir çeşit körükleyicisi haline gelme
si ve Devlet güvenlik kuvvetlerinin yardımcısı olma 
iddiasını ortaya atmasıdır. Böyle bir iddiaya hakkı 
yok. Bir partinin Devletin imdadına koşması.. Parla
mento içinde koşar o hakkıdır; ama fiilen, eylem şek
linde, silahla yardımcılık. Hayır, bu olmaz. Onun da 
büyük hatası bu. 

Gelelim Halk Partisine : Şunu açıkça söyleyeyim 
ben Halk Partili değilim, yani Halk Partisine yazılı 
bir üye değilim, fakat açıkça söylüyorum. Dünyada 
gizli tarafı olmayan bir adam varsa o da benim, her 
şeyim açık. 

«Yahu», der bana hanım, «Neden mecbur musun 
bazı şeyleri açıklarsın?..» Yapamıyorum, elimde de
ğil; açıklarım. 

Efendim, Halk Partili değilim. Resmen bunu rah
metli İnönü'ye de söylemişimdir. Sayın İnönü ile ha
kikaten yakın, cidden samimi ve karşılıklı saygıya 
dayanan arkadaşlığımız vardı. Benim babam yerinde 
adam, dünyanın en kibar insanı idi. Onun halefi de 
öyledir; halefi de dünyanın en kibar insanıdır Bülent 
Ecevit. Bunu söylerim, her yerde söylerim, en centil
men insandır. (CHP sıralarından alkışlar). 

Şimdi, rahmetli İnönü'nün parti başkanlığından 
uzaklaştırması ayrı bir problemdir. Üzerinde duru
lacak bir problem. Elbette tarih onun üzerinde dura
caktır. Onun üzerinde benim de elbette bazı fikirle
rim vardır. 

İnönü'nün uzaklaştırılmasından sonra biliyorsunuz 
«Ortanın solu»; gibi İnönü tarafından (Bilmiyorum 
başka kaynakları) ortaya atılan neldüğü belirsiz, alay 
konusu olan («Ortanın solu, ortanın göbeği») gibi 
bir slogan vardı. Zaten daha evvel 1930 -• 1931'lerde 
başlayan Halk Partisindeki sola açılma hareketini 
daha belirli kılan ve günün şartlarına uyma çabasını 
gösteren bir arzu ile ve bilhassa 1965 seçimlerinin 
Adalet Partisi tarafından kazanılmasından sonra, kra
vatlı aydınları ve işçileri Halk Partisine çekme arzu
su ile ortaya atılmış. Bu seçim gayreti yok mu, poli
tikayı dejenere eden bir faktör. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri). 

Maalesef en asil niyetlerle dolu politikayı ve po
litikacıları dejenere eden bir slogan olan «Ortanın 
solu» yürümedi, o haklı olarak yürümedi ve onun 
yerine daha sola açılmak maksadı ile «Demokratik 
sol» stratejisi, programı benimsendi, Halk Partisi ta
rafından. Ben onun yerine bazı özel sohbetlerde Halk 
Partisinin özgürlükçü, reformcu, parlamenter... Ben 
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ona taraftarım, öyle bir partim de yok, öyle bir par
tiye de katılmış değilim. Ben etiket taşımayı sev
meyen bir insanım. Sadece Senatonun rozetini bile 
taşımıyorum, saygısızlıktan değil bu; itiyadım olma
dığı için. Böylece daha sola açılmak maksadı ile «De
mokratik sol>x stratejisi, programı seçildi. Hatta ben 
o zaman bazı özel sohbetlerde, bazı sola yatkın ar
kadaşlarla yaptığım konuşmada ben Sayın Ecevit'in 
yerinde olsaydım «Demokratik sosyalist parti», deyi
mini açıkça kullanırdım derdim. 

Bu, Halk Partisini diğer Mancist - sosyalist parti
ler yahut komünist partilerden ayıracağı gibi, Türki
ye'nin ihtiyaçlarına cevap veren samimi bir açıkla
ma olurdu. Ben bu kanaatteyim ve daima bu kanaa
ti muhafaza ediyorum. Çünkü demokratik sol, sos
yal demokrasi ile karışıyor, sosyal demokrasi ise ko
münizmin kökeninde yatar. Bu endişeyi Sayın Ece-
vit de açıkladılar. Fakat, bugün için demokratik sol
da karar kıldılar. Neyse o kendilerinin bilecekleri bir 
şey. Bizim karışacağımız bir şey değil. Dışarıdan ten
kit etmek de takdir etmek de hakkımız; ama şimdi 
o mevzuyu bırakıyorum. 

Bu dönemden sonra Cumhuriyet Halk Partisi ba
zı tutarsızlıklar, bazı cidden dikkati çeken çelişkiler 
göstermiştir. Birinci tutarsızlık, çelişki sinesinde aşırı 
solcuları (Komünistleri demeyeceğim. O belki fazla 
abartılmış bir terim olur) taşımasıdır. İşte bahsetti
ğim anarşik olaylarla ilgili genel görüşmede «Neden 
Kürtlere özgürlük tanımıyoruz?»» ve «Bu olaylar, öz
lemini çektiğimiz düzen yerleşinceye kadar sürecek
tir arkadaşlar.»! deyip, bizi rahatlığa kavuşturan se
natör Halk Partisinin içindedir ve onun gibi birçok
larının olduğunu duyuyorum. Bilmiyorum bana bunu 
söyleyenler ne dereceye kadar hakikati yansıtıyor
lar. Bu zaten Sayın Ecevit'e 1974'de bizi heyecana 
getiren, bizi coşturan Kıbrıs Zaferinden ve o zaferin 
hazırlayıcısı ve yapıcısı olmasından dolayı kendisini 
tebrike geldiğim zaman o vesileyle ziyaretimde beni 
nezaketle kabul ettiği konuşmamızda kendisine söy
ledim, «Korkarım, bir gün onlar tarafından boğul
manızdan» dedim. «Hayır» demişlerdi bana «Hayır 
hocam aramızda hiç bir doktrin ayrılığı yok, sadece 
yöntem ayrılığı var.» dediler. Hayır öyle değil. 

BAŞKAN — Sayın Kübalı, şiddet olaylarına ge
lecek misiniz?.. (AP sıralarından gürültüler). 

HÜSEYİN NAİL KÜBALI (Devamla) — Şiddet 
olaylarının tarihi tahlilini yapıyorum müsaadenizle. 

İşte bu çelişkiler, tereddütler uyandıran bir du
rum, 

İkincisi, iktidar olma arzusu ile benim affedil
mez, akıl almaz gördüğüm bir ortakbğa nasıl olupta 
yanaştığıdır. MSP ile kurduğu ortaklıktır. Atatürkçü 
bir partinin Atatürk'ün amblemini parti amblemi ola
rak kabul eden ve Atatürk devrimlerinin başında, te
melinde laikliğin yattığını bile bile, antiîaik, şeriatçı 
bir parti ile nasıl ortaklık yaptığıdır. Hâlâ kendileri 
bunun bir tarihi yanılgı olduğunu sonradan söyle
mek suretiyle hakikati bizzat itiraf etmişlerdir; fakat 
yapılan hata olduktan sonra. 

Bu şekilde panoramasını gösterdiğim durum bu 
olduğuna göre, geniş kapsamlı, uzak hedefii, gayet 
örgütlenmiş olan içeriden ve dışarıdan tahrik ve ida
re edildiği asla ve asla şüphe götürmeyen ve bu se
beple bir türlü önlenemeyen kanlı olayların işaret et
tiğim ideolojik kaynağının birinci hedefini söyledim. 
İkinci hedefini de söyledim, tekrarlamayayım. 

Ben 15 Ekim, hayır, galiba 15 Aralık tarihinde 
Cumhuriyet Senatosunun bu olayları Araştırma Ko
misyonu Başkanının bana yazdığı ve benden istediği 
raporda şöyle demiştim : Bu ideolojik ve etnik kö
kenli, karakterli anarşik olaylar bir aksiyon ve reak
siyon süreci olarak zabıta tedbirleriyle önlenemez, 
önlenemeyecektir»; demiş idim. Hatta o zaman İkin
ci Milli Cephe Hükümeti iktidardaydı, «Bu Hükümet 
değişse de önlenemeyecektir demiştim. Nitekim, on 
aydır CHP Hükümeti bütün iyi niyetine bütün gay
retlerine rağmen önleyememiştir ve bu o zamanki ka
naatimi maalesef doğrulamış bulunmaktadır. 

Arkadaşlar; 
Türkiye'de neden dış etkenler var? Dış etkenle

rin başında, ben, Sovyet Rusya'yı görürüm ve onun 
bir uzantısı olan Doğu Almanya'yı görüyorum, ora
dan kaynaklandığını görüyorum. Zira, Türkiyemiz 
komünizmin dağılma yolu üzerindedir. Biliyorsunuz 
komünizm dünyada dağılma süreci içindedir, yayıl
ma, dağılma yolu üzerindedir. Bir. 

İkincisi, Türkiyemiz ta Afganistan'dan başlamak, 
İran'dan geçmek, Irak ve Suriye'ye varmak üzere 
uzanan hudut zincirinin bir halkasıdır. Ve bu halka 
sıcak denizlere açılmaktadır ve bu ele geçtiği zaman 
Sovyet Rusya ile Amerika arasında emperyalizm re
kabeti için bulunmaz bir mevzi olarak kullanılacak
tır Türkiyemiz. Bunu bilelim. Elbette Kuzey komşu
muzla, büyük komşumuzla barışçı münasebetler, eko
nomik, kültürel ilişkiler kurmak medeni bir davra
nıştır; her iki tarafın çıkarları, çevresi, çerçevesi ve 
karşılıklı saygı içinde olacaktır. Bununla beraber bu 
konuda daima dikkatli ve hassas olmamız gerekir, 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar), 
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Şimdi tablo böyle olduğuna göre, arkadaşlar biz, 
Cumhuriyet tarihimizin kaydetmediği bir bunalımla 
karşı karşıyayız. Biz, açık konuşayım, ikinci bir Mil
li Kurtuluş Savaşı vermekteyiz. (AP sıralarından al
kışlar). İkinci bir Milli Kurtuluş Savaşı; hiç müba
lağa ettiğimi sanmıyorum. Birinci Milli Kurtuluş Sa
vaşında başımızda bir Atatürk vardı. O'nun toplayı
cı, düzenleyici, birleştirici dehası vardı. Bugün bun
dan mahrumuz. Her 10 Kasım günü O'nu anarken, 
O'nun yokluğunu derinden duyuyor, O'nun acısını 
daha derinden hissediyor ve âdeta bir yeni 19 Mayıs 
bekliyor gibi O'nun özlemini çekiyoruz. Fakat der
hal ilave edeyim, milletler muhtaç oldukları büyük 
tarihi anların büyük liderlerini yetiştirirler. Büyük li
derler büyük tarihi anların adamlarıdır, onlar gökten 
inmediler onlar toplumun içinden çıkan, topluma 
mal olacak adamlardır. 

O halde nasıl olacak? Atatürk yok. Atatürk za
manında, toplayıcı, birleştirici kudret, merkezden mu
hite müessir olan kuvvetti. Bugün bu kuvvet, muhit
ten merkeze doğru müessir olacaktır. Tam demokra
tik anlamda. O halde muhitten merkeze doğru mü
essir bir birleştirici kuvvet kim olabilir?.. Bu, bugün 
siyasi arenada bu çatılar altında toplanan partiler 
olacaktır. Evet, sizlere hitap ediyorum. (Tarihi ha
tırlayamam, doğum tarihimi de hiç hatırlayamam 
öteden beri). Bu yılın başındaki genel görüşmede de 
söylediğim gibi (O sırada CHP Hükümetinin kuruldu 
kuruluyor olduğu bir zamanda) ilk akla gelen, (Şim
di tedbirlere geçiyorum. Birleşme cümlesinden olmak 
üzere) ta 1973'den beri savunduğum fikri, derhal sa
vunuyorum. 

Ekonomist'in başmakalesinde açıklanan temenni 
de buydu; fakat «İki büyük partinin politik ihtirası 
(Aynen naklediyorum ben) buna maalesef mani olu
yor» denmişti. Bence de, artık birinci şart, kişisel ih
tiraslardan uzaklaşmaktır. 

Memleketin menfaatini, parti çıkarlarına (Ben çı
karla, menfaati yerine göre kullanıyorum. Çıkar kö
tü bir manayı ifade eder. Onun için «milli menfaat
ler», derim. «Milli çıkarlar»! diyemiyorum, özür dile
rim) üstün tutmak, kısır parti çekişmelerinden vaz
geçmek lazımdır. 

Maalesef parti çekişmeleri hâlâ şiddetini artırarak 
devam ediyor; şaşıyorum buna. Kimdir onları birleş
tirecek?.. Hangi 'kuvvettir, nereden bulalım?.. Bilmi
yorum ki, bir sihirbaz mı lazım, ne lazım? 

Görüyorum ki, Sayın Ecevit'in, Sayın DemireHe 
yaptığı son konuşma, umulan, beklenen olumlu sonu

cu vermedi. Bu acıklı bir haldir, bu acıklı bir ger
çektir. 

O halde arkadaşlarım, birleşmenin ilk formülü, 
bir AP ve CHP koalisyonudur. İki büyük anaparti-
mizin memleketin bu durumu karşısında artık nef-
sani, şahsi düşünceleri bir tarafa atarak birleşmeli
dirler. Hatta bir milli koalisyon mümkünse, bunu is
tiyorum, bunu diliyorum. 

Bizde bir şey var; bunu daima söylerim : Bizde 
bir tarihi misyon tutkusu vardır. Bu, parti liderlerini 
maalesef bir tutumda hatalı da olsa, devam etmeye 
sürüklüyor. 

Biliyorsunuz, İnönü'deki tutku (Tabii Atatürk'ün 
verdiği bir kompleksle oluyor) demokrasiyi yerleştir
me tutkusu idi. Demokrat Partinin tutkusu görülme
miş kalkınmayı ve halka dönmeyi sağlama tutkusu. 
Adalet Partisindeki tutku, büyük Türkiye'yi yarat
ma tutkusudur. 

Bunların hepsi çok güzel, çok saygıdeğer tutku
lardır. CHP'nin de tutkusu; gerçek sosyal adaleti, bü
tün kapsamıyla, genişliğiyle gerçekleştirmek; demok
rasimizi sağlam ekonomik, sosyal temellere dayan
dırmak tutkusudur. 

Vallahi, bazı anlarda parti liderlerinin bu tutku
larından feragat etmeleri lazımdır. Bir gün yine ikti
darı tek başlarına alırlar, o tutkularını gerçekleştir
meye muvaffak olurlar. Binaenaleyh, birinci önerim 
budur. 

İkinci teklifim; anarşi ile ilgili mücadele için ida
ri, adli ve diğer kanunları derhal zaman geçirmeden 
çıkarmalarını teklif ediyorum. 

Üçüncü teklifim; bu çıkarılıncaya kadar Anaya
sanın kabul ettiği sıkıyönetimi ilan etmek. 

Dördüncü teklifim de, hiç değilse bir süre Dev
let Güvenlik Mahkemesini çalışmaya geçirmek. 

Diğer bir teklifim; devlet idari kadrolarının, ik
tidara gelip giden partilerin politik etkilerinden ma
sun tutulmasına çalışmaktır. Çünkü her parti iktidara 
gelince bir tasfiyeye girişiyor, hatta teknik kadrolar
da bir tasfiyeye girişiyor. Evet, Amerika'da da var
dır; spoil sistemi denir; ama teknik kadroya doku
nulmaz, siyasi kadroya dokunulur. Buna son vermek 
lazımdır. Teknik kadronun politikadan masun kalma
sı ve değiştirilmemesi icap eder. 

Bu, hemen gerçekleşecek bir temenni değil; fakat 
benim ötedenberi beslediğim bir kanaat vardır. Biz, 
nisbi seçim sistemi ile istikrarlı hükümetlerden mah
rum Oluyoruz. Az gelişmiş olan yahut gelişmekte 
olan toplumlar için çok partili sistem biraz fazla ve 
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istikrarlı, kuvvetli hükümetlerin teşekkülüne mani 
oluyor. Binaenaleyh, seçim sistemini çok parçalayıcı 
bir sistem olmaktan çıkararak, mümkün olduğu ka
dar iki parti sistemine yakın neticeleri doğuracak bir 
şekilde bir reforma tabi tutulmasını düşününüz. 

Diğer bazı hususlar, uzun vadeli tedbirlerdir. Bi
risi tabii biliyoruz; anarşik olaylar, sosyal ve ekono
mik sıkıntılarımızla ilgilidir: Onlar körüklemektedir. 
anarşiyi toplumdaki hoşnutsuzluğu, memnuniyetsizli
ği, istismara yol açmaktadır. Binaenaleyh, bunlara, 
enflasyona hayat pahalılığına son vermek için, zaval
lı millete biraz oh dedirtmek için hemen gereken ted
birlere başvurmayı teklif ediyorum. 

Konuşmamın son kısmını biraz acele yaptım, özür 
dilerim, aklıma gelen bunlardır. Hepinizi, beni sabır
la dinlediğiniz için saygıyla selamlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Öztrak, buyurunuz. 
ORHAN ÖZTRAK (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Konuşmama başlarken Cumhurbaşkanlığınca Se

çilen Üyeler Grupunu Türkiye'nin en önemli sorun
larından birini Cumhuriyet Senatosuna getirdikleri 
için yürekten kutluyorum. 

Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üyeler Grupu özel
likle bunalım dönemlerinde kendisine büyük görevler 
düşen bir gruptur. Memleketimize çeşitli alanlarda 
başarılı hizmetler yaptıkları için Cumhuriyet Senato
su üyeliğine Cumhurbaşkanı tarafından seçilerek ge
tirilen seçkin kişiler Devletimizin ülkesiyle, milletiy
le bütünlüğünü, Atatürk'ün hepimize en büyük ema
neti olan Türkiye Cumhuriyetini ve hür demokratik 
rejimi korumak hususunda kendilerinden beklenen 
görevi yapmışlardır. 

Partiler arasında yapıcı bir diyalog kurulması hu
susunda Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupunun 
sarfettiği çabaları baştan beri ilgi ile izledik ve iç
tenlikle tasvip ettik. Yine bu Grup tarafından yayın
lanmış olan bildirilerde olaylara sağlıklı ve gerçekçi 
teşhisler konulduğunu, bu teşhislerin genellikle bi
zim öteden beri savunduğumuz görüşlere uygun ol
duğunu gördük. 

Olaylara sade partizan açıdan değil, tek yanlı ba
kılarak Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu anarşi 
sorununu ve şiddet eylemlerini düzeltmek mümkün 
değildir ve bunlara ciddi bir teşhis konmak mümkün 
değildir. Teşhis doğru olmadıkça tedbirlerin isabetli 
olması da düşünülemez. Sağlıklı bir teşhis koyabil
mek için olayların yıllar boyunca geçirdiği gelişimle
re şöyle bir göz atmakta yarar vardır. 

Türkiye'de anarşik eylemler veya şiddet olayları 
denilen hareketler yeni başlamış değildirler. Bu olay
ların on yıl geriye uzanan bir tarihi vardır, bu olay
lara ilk günden beri mensup olduğum Güven Partisi 
doğru teşhis koymuştur. 

Iık şiddet hareketleri başladığı günden beri bun
ların basit ve masum hareketler olmadığını belirttik. 
Daha 1970'den önceki olaylar sırasında bazı aşırı sol 
örgütlerin mensupları kentlilerini açıkça toplumsal 
dinamitin fitilleri olarak vasıflandırdıkları ve bu vas
fı takındıkları aşikâr şekilde görülmüştür. 

Yine 1970'd sn on çeki günlerde; «Siyasi iktidar, 
silah namlusundan çıkar» diyen bazı aşırı sol örgüt
lerin bildiri ve yayınları Meclis kürsüsüne kadar ge
tirilmiştir. 

Türk vatanını, Türk Devletini bölüp parçalamak 
isteyenlerin ilk eylemleri de o yıllarda açığa çıkma
ya başlamıştı. Devletimizi parçalamak veya hür de
mokratik rejimi çökertmek isteyenler cumhuriyeti ko
ruyacak bütün müesseseleri sistemli bir şekilde yıp
ratmayı amaçladıklarını belli etmişlerdir. 

Parlamento, iç güvenlik kuvvetleri, silahlı kuv
vetlerimiz bu sistemli yıpratma kampanyasının he
defleri arasındaydı. 

Biz başlatılan yıkıcı ve bölücü propagandaların, 
şiddet eylemlerinin hedeflerinin belli bir siyasi ikti
dar, belli bir siyasi parti değil, doğrudan doğruya 
Türkiye Cumhuriyeti olduğu teşhisine ilk günden 
vardık. Bu konuda apaçık deliller elde mevcuttu. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak o tarihte yapılan 
konuşmalarda başlatılan eylemlerin doğrudan doğru
ya Devletimize ve rejime karşı olduğu gerçeği, delil
leriyle ortaya konmuştur. 

1970'den öncesine ait bir raporu Sayın Başbakan 
burada okudu. Gerçeğin bilinmesi isteniyorsa, o ra
por baştan sona kadar okunmalıydı; bundan çıkarı
lacak doğru ve ciddi hakikatler vardı. 

1971 - 1973 yılları arasında olağanüstü çabalarla 
dağıtılan silahlı çeteler, yıkıcı, bölücü örgütler 1974 
affından sonra büyük bir hızla yeniden örgütlenmiş
lerdir. O günden bu yana her geçen yıl örgütlerin ya
yıldığını, militanların çoğaldığını ve bu çoğalışla 
orantılı olarak şiddet eylemlerinin arttığını görüyo
ruz. 

Biraz sonra delilleriyle belirteceğimiz gibi, polis 
teşkilatı, öğretmenler ve başka meslek grupları aşırı 
siyasi uçlar emrindeki örgütlere bölündükçe anarşi
deki tırmanış daha da endişe verici boyutlara ulaş
mıştır. Ne yazık ki, çeşitli dönemlerde başlıca so-
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rumlu icra mevkiinde bulunanlar bu hareketlerin öne
mini ve tehlikesini yeterince kavrayamamışlardır. Ba
zı muhalefet partileri de bu hareketlerin o sırada iş
başında bulunan iktidara karşı olduğu ve kendileri 
iktidara gelirse anarşinin ve şiddet olaylarının açıkça 
bıçakla kesilmiş gibi sona ereceğini hayal etmişler
dir. 

Türkiye'de şiddet hareketleri başladığında bazı 
sorumluların tehlikeleri görmekte, tedbir almakta geç 
kalışı, öte yandan sol muhalefet çevrelerinin zaman 
zaman kaba kuvvet kullananları koruyucu tavırlar 
takınması yangının büyümesine yol açmıştır. 

Daha 1969 yılında Millet Meclisinde yapılan bir 
müzakerede mensubu bulunduğu Cumhuriyetçi Gü
ven Partisinin bir sözcüsünün sözlerini, çok geçerli 
olduğu için şimdi de size arz etmek isterim. 

«Oturduğunuz odanın bir ucunda yangın başla
mış, perdeden alevler çıkıyor, siz sedire bağdaş kur
muş kahvenizi yudumluyorsunuz ve buna soğukkan
lılık diyorsunuz. Yangın mevzii ve mahallidir diyerek 
aldırmıyorsunuz. Yangını başlangıç halinde söndür
mek kolaydır. Bütün odayı sarmasını beklerseniz, sön
dürmek çok güç olacak.», diyor. 

Ne yazık ki, o yıllarda bir taraf, «Buna benzer 
olaylar her memlekette görülmektedir. Her demokra
side biraz da anarşi vardır.», Ya da, «Sokaklar yürü
mekle aşınmaz.» gibi sözlerle meseleyi geçiştiriyor
lardı. Öte yandan bazı solcu muhalefet mensupları 
da sokakta, üniversite ve yüksekokullarda, fabrika 
ve işyerlerinde kanun hâkimiyetini kırıp, kaba kuv
veti hâkim kılmak isteyenleri âdeta savunuyorlar
dı. 

Memleketimizi ve Devletimizi bölüp parçalamaya 
çalışan bedbahtların yıkıcı ve bölücü kışkırtmaları 
yalnız miting meydanlarında değil, çeşitli yayın or
ganlarında, parti kongrelerinde, Devlet üniversitele
rinin çatısı altında yapılıyor hale gelmişti. Bugün bu
lunduğumuz noktaya bir günde gelinmedi. 

Yıkıcı ve bölücü örgütlere karşı tedbir alındığı 
kısa bir dönem hariç, devamlı bir tırmanışla bugün
kü noktaya gelinmiştir. 1970 - 1971 yıllarında Dev
letin resmi binalarında, Devlet projeksiyon makine
leri kullanılarak yasa dışı yollardan ülkemize getiril
miş bazı komünizm propagandası filmler gösterilme
ye başlanmıştı. 1971 başlarında bir üniversitemizde 
öğrencilere ruhsatsız şekilde gösterilen «Lenin ve 
1917 Rus Devrimi») başlıklı bir filme ait afişi bir ar
kadaşımız Meclis kürsüsünden göstererek ilgilileri o 
tarihte uyarmıştı. 
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1 Sayın senatörler; 
O günlerde iktidarın ve muhalefetin gerekli ted

birleri birlikte olgunlaştırmaları ve yürürlüğe koy
maları için uğraşanlar vardı. Ne yazık ki, bu sesler 
azınlıkta kaldı. Tedbirler gecikti. Türkiye'de demok
rasiye bağlı hiç kimsenin ve hiç bir siyasi kuruluşun 
isteyemeyeceği birtakım gelişmeler oldu, hatta hak
sız olarak Parlamento tümüyle suçlandı. Parlamento 
içinde görevlerini tam olarak yapan pek çok kişi bu
lunduğu halde, Parlamento tümüyle ithamlara uğra
dı, 

Buıgün de Cumhuriyet Senatosunda ve Millet Mec
lisinde anarşiye karşı elbirliğiyle gerekli tedbirlerin 
'alınmasını isteyenlerin sayılarının çok olduğu inan
cındayız. 

Pek sayın senatörler; 
Geleceğe dönük teşhis ve .tedbirlerde yanrlmamak 

için gerçeği tespitte yarar görüyorum. -

Bugün işbaşında bulunan Hükümet, anarşiyi ve 
şiddet olaylarını çok kısa zamanda durdurmak vaa
diyle işbaşına gelmiştir. Bundan önceki hükürnetjn 
görevden ayrılmasında ve bu hükümetin göreve gel
mesinden rol oynayan başlıca faktör, anaışiyi kısa 
zamanda durdurmak taahhüdü olmuştur. s^Anaların 
göz yaşları dindirilecek» denmiş, gözyaşları maalesef 
sel haline gelmiştir. 

!Bk kuşiJnin tedhiş olaylarında hayatını kaybetme
ğinin hükümet değişmesine yol açacağı ileri sürülmüş, 
tedhiş olayları görülmemiş boyutlara ulaşmıştır. 

Şu halde teşhisteki hata ne idi; tedbirdeki noksanı 
nedir? Bunları ciddiyetle düşünmek zamanı gelmiş
tir. Biz hükümet değişikliği sırasında da anarşi konu-

' sunda yanlış teşhislere ve hayallere kapılmamak ge
rektiğini belirtmiştik. Daha o tarihte mensubu bulun
duğum parti adına yapılan açıklamalarda şu görüş 
açıkça ortaya konmuştur: 

Şiddet olayları belli bir siyasi partiye karşı değil
dir. Bu olaylar belli bir siyasi iktidara karşı değildir. 
Bu hareketlerin çoğu Türk Devletine karşıdır; demok
ratik rejime karşıdır. 

Türk Devletlinin, ülkesiyle, milletiyle bütünlüğünü 
I parçalamayı amaçlayanlar, şiddet olaylarının doğu-' 
j şunda ve yayılışında son derece önemli bir rol oyna

maktadırlar; oynamışlardır. Sadece iktidar değişti 
diye bunların eylemlerinden vazgeçmeleri mümkün 
değildir; çünkü amaçları iktidar değlişikiğinden İba
ret değildir. Gerekli tedbirler sabırla, azimle, cesa
retle, içtenlikle, tarafsızlıkla ve sebatla uygulanırsa 

1 eylemılerin giderek azalabilir hale geleceği söylenmiş-
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ıtiir. Fakat, bunların bıçakla kes&niş gibi duracağın: 
ummak, dün nasıl hayal idiyse bugün de hayalidir. 

Sayın senatörler; 
'Biz 'totaliter ideolojilerin her türlüsünü kesinlik

le reddeden bir teşekkülüz, siyasi teşekkülüz. Bizıinı 
nazarımızda totaliter ideolojilerin sadece renkleri ve 
kılıkları farklıdır; ama içyüzleri, uyguladıkları zoıta-
lık usulleri şaşılacak derecede birbirinm aynıdır; 
renkleri ve kılıkları ne olursa olsun totaliter rejim-
lerin itürnü insan haysiyetiyle bağdaşmayan zülüm re-
j'imle^idür. Eu rejimler uygulandıkları her ülkeye esa
ret, zulüm ve gözyaşı getirmişlerdir. Bunun ''içindir 
ki, nereden gelirse geîisin, her türlü şiddet hareket
lerine her şart- altında, her dönemde karşı olduk 
Cumhuriyet Senatosunun çeşitlli s;.ya>i partileri men
sup ve parfeıiz üyelerimin rruJlia bütünlüğümüzü, hür 
demokratik rejimi savunma konusunda, Türkiye'de 
kanun hakimliıyetinii gerçekleştirme ilkesinde bizden 
farklı düşünmediklerini bîüffi yorum. 

Sayın Başbakan, bugünkü konuşmasının bir ye
rimde, siyasi sebepten adam öldürmekten hüküm giy
miş bir ülkü ocaklıdan bahsetti ve hemen ilâve etti: 
«Bu fcişji aftan yararlanarak serbest bırakilmıştır.» 
îsteır -sağ tedhişçi, ister sol tedhişçi olsun olayların 
üzerinden yeterli zaman geçmeden neden bunların af
fedildiklerini kendisine sormak isteriz. Biz bu gibi
lerin affma karşı çıktık; Af Kanunun kapsamıma bu 
gi'biiierin alınmaması içiin uğraştık. Sayın Başbakan, 
1974'de 9 ay iktidarda kaldıklarını ve kimsenin bur
nunun fcanamadığmı söylüyor. O tarihte dövrakhlk-
ları Türkiye'de yıllarca süren çabalarla silahlı çete
ler dağıtılmış tüm tedhişçiler hapsedilmişti. 

Aftan hemen sonra tek yolun silahlı eylem olduğu
nu belirten yayınlarıyla aşırı örgütler yeniden kurul
du, silahlı çatışmalar böylece başladı. Tek yolun 
silahlı eylem olduğunu belirten broşürlerin yeniden 
basılmaya başladığı günlerde Sayın Ecevit henüz Baş
bakanlıktan ayrılmamı ştiı 

Hürriyet Gazetesi sekiz sütun üzerine «Anarşi 
hortladı» başlığıyla çıktığı zaman ve liste halinde ye
niden başlayan ideolojik çatışmaları sıraladığı gün he
nüz affın üzerinden kısa bir zaman geçmişti ve Sayın 
Ecevit Başbakandı. 

Affın kanun hâkimiyetini ne kadar yıktığım sanı
rım bugünkü Hükümetin Adalet Bakanı da görmüştür 
ve sık sik tekrarîamaktaîdır. 

Hazin olan, 1974'ten beri anarşinin hiç duraklama
dan devamlı şekilde artmasıdır. Şiddet hareketleri 10 
yıllık tarihinde hiçbir zaman erişmediği boyutlara var

mıştır. Tırmanış tehlikeli şekilde devam etmektedir. 
Bu durum, izlenen yolun hatalı olduğunu gösterme
ye yeterlidir. Hatada rsrar etmenin kimseye yararı yok
tur. Çıkış yolunu hep birlikte iyi niyetle aramalıyız. 
Çıkış yolunu bulabilmek için başta gelen şart, olayla
ra doğru ve objektif bir teşhis koyabilmektir. Olay
lara konan teşhislerin ne kadar hatalı ve sathi olduğu
nu göstermek için bazı hatırlatmalar yapmama mü
saade buyurunuz. Bu hatırlatmaları kimseyi eleştirmiş 
olmak için yapmıyorum. Amacımız, sağlıklı teşhisle
re ulaşılmasını sağlamaktır. 

Hükümet kurulurken Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Millet Meclisinde yapılan konuşmada, 
«Yeni Hükümet kurmak için acele ediyoruz. Çünkü, 
yarın kimin kurşunlanacağı belli değirdir. Bir gün bi
le kaybetmeye vaktimiz yoktur.» deniyordu. Sayın 
Başbakan güvenoyu aldığının ertesi günü bir gazeteye 
verdiği demeçte şöyle diyordu; «İlk işimiz can güven
liğini sağlamaktır.» Güvenoyu aldıktan birkaç hafta 
sonra olaylara doğru teşhis koymaktan ne kadar uzak 
kalındığını, ne kadar hayalci ve gerçek dışı bir yak
laşım içinde bulunulduğunu gösteren şu sözler söyle
niyordu; «Olayların yaygınlaşması durmuş, hatta da
ralmaya başlamıştır.» Hükümetin kuruluşundan 40 
gün kadar sonra bu çeşit beyanlar devam ediyor, Şu
bat ayında şöyle deriil'iyordu; «Anarşinin iki ay içinde 
kontrol altına alınabileceğini umuyorum.» Mayıs ayın
da şiddet eylemlerinin etkin ve yansız önlemlerle or
tadan kaldırmakta olduğu söyleniyordu. Haziran ayın
da söylenen şu sözleri bugün herkes acı bir tebessüm
le karşılıyordu; Başbakan Haziran'da şöyle diyordu; 
«Toplumda huzur ve barış sağlanmıştır. Artık anar
şiden söz edilemez.» Ne hazindir ki, Sayın Başbakan 
anarşinin köküne iriildiğini iddia ettikçe, anarşi kök 
salmakta ve yurt sathına yayılmakta devam ediyordu. 
Sayın Başbakan kanlı oyunun sonuna geldiğimizi 
müjdeledikçe, dökülen kanlar artıyordu. 

Hükümetin güvenlik ve asayiş işleriyle görevli bir 
başka yetkilisi görtve başladıktan 10 gün.sonra, terö
rist saldırılara karşı etkin önlemler alındığını müjdeli
yor, bir başka konuşmasında olayların Mart ayı içinde 
biteceğini ileri sürüyordu. Mayıs ayma gelindiğinde ise 
aynı yetkili bakan bir başka izah tarzı ileri sürüyordu; 
«Ateş sönmektedir. Ateş sönerken duman çok çıkar.» 

Tekrar edelim ki, bu sözleri herhangi bir kişiyi 
eleştirmek amacıyla hatırlatmıyoruz. Hafızaları ta
zelemekten amacımız sadece şudur; 1968'den beri ba
zı çevreler olaylara yanlış teşhis koymuşlardır. Bu 
yanlış teşhisler ne yazık ki devam etmektedir. Bu 
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yanlış teşhislerin yerini sağliklı ve sağlam teşhisler 
almadıkça, etkin ve başarılı tedbirlerin uygulanması 
mümkün değildir. 

Sayın Başbakan öğleden önceki konuşmasında ay
nen tutanaklara geçen şu cümleyi söylemişti; «Faili 
meçhul cinayet kalmamıştır...» keşke bu iddia doğru 
oîsa idi. Aynı konuşmada Sayın Başbakan, göreve baş
ladığından bu yana siyasi tedhiş olaylarında hayatları
nı kaybedenlerin sayısını verirken, İçişleri Bakanlığı
nın verdiği ölü sayısı ile Adalet Bakanının verdiği sa
yı arasında önemli bir fark olduğunu itiraf etmiştir. 
Hatta kendi tahmini olarak, «Hakikat muhtemelen 
bu iki rakamın arasındadır» denmiştir. Ortada iki ay
rı sayı ve bir tahmin var. ölenlerin sayısının bile tam 
olarak bilinmediği feci bir ortama sürükîenm'işizd'ir. 

Sayısı bile tam olarak bilinmeyen cinayetleri fail
lerinin yakalanmasaîar bile, bilindiği iddiası gerçekten 
hayret veric'idiı\ 

Saym senatörler; 
Anarşinin ve şi'd'det olaylarının yurt dışında kökleri 

bulunduğunu iyice bilmeliyiz. Bir ülkede zayıflık ala
meti " belirirse, yalnız bir Veya birkaç ülke değil, he
men hemen bütün komşuları ya da, o bölge ile uzak
tan yakından ilgili herkes birtakım hesapların ve teh
ditlerin içine girebilir. Yıkıcı bölücü faaliyetlerin yurt 
dışındaki kökleri hakkında Devlet arşivlerinde pek 
çok: bilgiler bulunduğundan eminim. 1968 yılından bu 
yana, güvenlik kuvvetlerimizin fedakârca çalışmaları 
ve sayısız şehit vermeleri pahasına bir çok tedhişçi ve 
gizli örgütçü yakalanmıştır. Bunlardan bir kısmı sıkı
yönetim mahkemelerinde, bazıları Devlet Güvenlik 
Mâhkem'elermde, bazıları ise Ağır Ceza Mahkemele
rinde hüküm giymişlerdir. Ne yazık ki, bir kısmı za
mansız ve yersiz aftan yararlanarak cezaları onaylan
madan, kesinleşmeden salıverilmişlerdir. 

fDuruşmalar sırasında gizli örgütlerin birçok ele-
başîarmın yabancı ülkelerde silâhlı tedhiş eğitimi gör
dükleri reddedilmez delilleriyle, yazılı belgelerle apa
çık ortaya konmuştur. 

Mesela, Güney sınırlarımızdan bol miktarda ya
bancı yapısı silahlarla ve başka tedhiş ve sabotaj mal
zemeleriyle yurdumuza sızan bir kısım tedhişçilerin 
Filistin Kurtuluş Örgütü denilen ve birçok dallara 
ayrılmış bulunan bir yabancı örgütün Marksist, Le-
nirifest kollarının yönetimindeki kamplarda eğitilmiş 
oldukları resmi delillerle apaçik ortaya konmuştur. 

îyİce bilinmesi gerekli bir başka gerçek şudur: 
Te'dhiş hareketleri tek yönlü ve tek yanlı değildir. 
Nereden gelirse gelsin, kime karşı yönelirse yöneîsin 

her türlü yasa dışı şidklet hareketlerini daima reddet-
mişizdir. Bu şiddet eylemlerinin ve örgütlerinin hiçbir 
türlüsünü ülkemizi bölüp parçalamayı amaçlayan ve
ya demokratik rejimi yıkıp yerine şu veya bu renkte 
bir esaret rejimi kurmak hedefini güden örgütlerden 
hiçbirini, hiçbir zaman savunmamış-, desteklememiş, 
korumamış, beslememiş, affetmemiş, hoşgörü ile kar
şılamamış bir siyasi anlayışın sahibi olarak diyoruz ki,. 

BAŞKAN — Sayın Öztrak, beş dakikanız var. 
ORHAM ÖZTRAK (Devamla) — Hay hay efen

dim toparlıyorum. 
Olaylara yalnız bir tek gözleriyle bakanlar, anar

şiye karşı çare bulamazlar. 

Sayın, senatörler; 
Bir başka gerçeği daha önemle Yüce Senatonun 

dikkatine arz etmeyi görev sayıyorum. Anarşi sadece 
kanh olaylardan, tedhiş eylemlerinden ibaret değildir. 
Ankara sokaklarında «Silahın yertîe kalmayacak» di
yen bir afiş rahatça asıîabiîiyor ve haftalarca bütün 
mahallelerde asılı kalabİliyorsa, orada anarşi inkâr edil
mez şekilde vardır, kanun hâkimiyeti yoktur. Eğer 
Başkentin resmi binalarının duvarlarına kadar, yur
dun bir bölgesinin sömürge olduğunu ve bu bölge
de sömürge zincirinin parçalanacağını ve işgal ordu
sunun kovulacağım ilan eden afişler aşılıyorsa, bu yol
daki yayınların sayıları ve dıştan desteklendiği aşikâr 
olan cüretleri durmadan artıyorsa orada anarşi devam 
etmektedir. 

Siyasi faaliyette bulunmaları yasaklanmış olan Dev
let görevlileri, Türkiye'de hangi çeşit komünizmin uy
gulanacağını ya da Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü
nün nasıl parçalanacağını dergilerinde, kongrelerinde 
apaçık tartışıyorlarsa orada anarşi vardır. 

Eğer bir ülkede Siyasi Partiler Kanunun açık 
hükümlerini hiçe sayarak bir kısım siyasi partiler ül-
kem'izi ırk, mezhep çizgileri üzerinde bölme, Devletin 
bütünlüğünü parçalama emelleri güdüyorlarsa, o ül
kede anarşi vardır. 

Eğer Devletin ülkesiyle, milletiyle bütünlüğü ilke
sini çiğneyen faaliyet ve bu yoldaki kongre kararları 
yüzün'den Anayasa Mahkemesince oybirliğiyle kapa
tılan bir aşırı sol partisi yeniden ve aynı hüviyetle 
siyaset sahnesiine çıkabiliyorsa, bu konuda onunla ya
rışan birçok kuruluşlar kanunları aynı yön'de perva
sızca çiğniyorlarsa, o ülkede anarşi vardır. 

Eğer bir ülkede poîis görevlileri aşırı siyasi uç
ların emrinde ve çizgisinde örgütlere ayrılıyor, karşıt 
polis örgütlerinin mensupları birbirleriyle dövüşüyor 
Veya aym örgüt içindeki değişik aşırı sol frafcsiyonîa-
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rın mensupları, resmi görevliler birbirlerine hücum 
ediyorsa, o ülkede kanun hâkimiyeti yoktur, anarşi 
mevcuttur. 

Eğer bir ülkede polis görevlileri, kendilerini Dev
letin emrinde değil, sınıf mücadelesi yapan örgütlerin 
paralelinde gördüklerini açıkça ilan ediyorlarsa, o ül
kede kanun hâkimiyetinden, tarafsız soruşturmadan ve 
anarşiyi önlemeden bahsetmenin anlamı yoktur. 

Sayın senatörler; 
Şimdi size bazı belgeler sunacağım. Bu belgeler, 

alınması gerekli tedbirlere ve anarşinin niçin bu ka
dar hızlı arttığı konusunda umarım ki ışık tutacak
tır. 

Anarşi nasıl artmasın ki, Sayın Başbakan ve Sa
yın İçişleri Bakanı şiddet olayları karşısında tarafsız, 
yansız tedbir almaktan bahsederken, kendilerine «Polis 
Emekçileri» sıfatını veren bir polis derneğinin mensup
ları dergilerinde şöyle diyorlar: 

«Aktif bir biçimde yanında yer aldığımız tüm 
emekçi sınıf ve tabakalarla birlikte diş dişe bir mü
cadele sürdüreceğiz. Hâkim sınıflar bize sürekli ta
rafsız olmamız gerektiğini anlatmaktadırlar. Biz, hâ
kim sınıfların bize empozoe etmeye çalıştıkları taraf-
'sızhk masallarına aldırmayacağız.» 

Bİr polis kuruluşu düşününüz ki, dergisinde Le-
nin*in çok ünlü «Demokratik Merkeziyetçilik» ilkesi
ni. savunur. Mesleki mücadelenin politik mücadeleye 
ta!bi kılınması gereğini savunur. 

'Bir polis derneği düşününüz ki, dergisinde, Türk 
Demokrasisinden «Göstermelik demokrasi» diye bah
sederken; göstermelik demokrasinin halk demokrasisi
ne yönelme sancıları içine girdiğini savunursa, sağlı -
sollu polis dernekleri düşününüz ki, hepsi de dergile
rinde açıkça içişleri Bakanına ağır deyimlerle hücum 
ederlerse... Bakınız POL - DER dergisinde neler ya
yınlanıyor: 

<«POL - DER yöneticileri, polisin asker değil Dev
let memuru olduğunu kavratmak için bir hayli ter 
dökmüşlerdir.» Kime dökmüşlerdir?... Sayın Bakana 
hitap ediyorlar. «Sayın Bakan, POL - DER demok
ratik bir kitle örgütüdür. Koltuk hastalığı da taşımaz.» 
İçişleri Bakanını koltuk hastalığı ile suçlayan polis 
örgütü ile mi asayiş sağlanacaktır?... Bunu izah ede
bilir misiniz?... 

«Biz tarafsız değiliz, sınıf kavgasının içindeyiz, 
hedef sınıfsız toplum düzenidir.» diyerek tedhişçiler
den «Devrimci» diye bahseden ve kendi amirlerini 
en ağır dille suçlayan polis örgütüyle mi asayiş sağla
nacaktır?... Parti amblemiyle bugün olduğu gibi, Baş

bakanlık konutu önünde nümayiş yapan polisle mi 
emniyet sağlanacaktır?... 

Açıkça Marksist derneklerle işbirliği yapan polis 
olamaz. Sayın Ayrım'ın Kars Emniyet Müdürü hak
kında söylediklerinin doğru olduğunu biz de sapta
mış bulunuyoruz. DEV - GENÇ ile işbirliği yapan 
böyle bir emniyet müdürüyle polis yönetilemez, asa
yiş sağlanamaz. 

Bakanına, Başbakanına lisanen tecavüz eden po
lisle devlet emniyeti, kişi emniyeti, can emniyeti, mal 
emniyeti sağlanamaz. 

Türk öğretmeninin büyük çoğunluğu gibi Türk po
lisinin de büyük çoğunluğu vazifelerini güç şartlar 
altında, şerefle, fedekârlıicîa yapan insanlardır. On
ların me'sieki haklarını savunmak için mesleki teşki
lat kurmalarını anlarız. 

BAŞKAN — Sayın Öztra'k, müddetiniz doluyor. 
ORHAN ÖZTRAK (Devamla) — Bitiriyorum 

efendim, hsmsn bağlıyorum. 
Refaha ve güvene kavuşmaları için daha çok iyi 

şartlar içinde çalışmaları için devletin gerekli bütün 
ilgiyi kendilerine göstermelerinden yanayız. 

Ancak, bakınız POL - DER Kongresinde Ge
nci Başkan, basına ve bugünkü İktidara hangi üslup
larla hitap ediliyor. «Basın tröstleri başta olmak üze
re, aydınlıktan korkan tüm yarasalar POL - DER'e 
gericilerle elele vererek saldırmaya başladı, saldırıları 
devam ediyor. Sermaye korkuyor, muhalefette iken 
POL - DER'i ve POL - DER'li polisleri örnek gös
terenler de mi, polise sendika hakkı vereceklerini söy
leyenler de mi bizden korkuyor, Her gün emrindeki 
gazetelerde büyük başlıklarla demogoji yapıp kamu
oyunu yanıltmaya çalışan sermayenin kiralık kalem
lerinin de aramızda olmasını arzulardık» diyor, mec
mua böyle yazıyor. 

Sayın İçişleri Bakanı, POL - DER Kongresinde 
Sosyalist Devrim Partisi Genel Başkanı, TÖB - DER 
Genel Başkanı, Vatan Partisi ve Türkiye Sosyalist İş
çileri temsilcileriyle birlikte hazır bulunan onlar gibi 
bu Derneğin kapatılamayacağını, yolunda devam ede
ceğini söyleyen, iddia eden kendi partisine mensup 
milletvekillerinin konuşmalarını elbette okumuş bu
lunmaktadır. 

Bir taraftan Hükümet adına POL - DER ve POL 
- BİR gibi örgütlerin faaliyetine son verileceği söy
lenirken, öte yandan aynı İktidarın destekçisi olan 
çok sayıda sayın parlamenterin sözü geçen dernekler
den birinin kongresine giderek, «Sizi kimse kapata
maz» tarzında güvence vermeleri üzerinde ibretle dü
şünülmek lazımdır. 
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Sayın senatörler; 
Devlet idaresinin ve devlet memurlarının taraf

sızlığını sağlamak, anarşiyi ve şiddet eylemlerini ön
lemenin başta gelen şartıdır. Kamu görevlisinin si
yasi partilerin veya legal - illegal siyasi örgütlerin 
militanı haline geldiği bir ortamda, ilk ihtiyaç devlet 
İdaresini tarafsız bir hale getirmektir. Devlet teşkilatı 
içinde kanun hâkimiyetini kuramazsanız, ülkede ka
nun hâkimiyetin; sağlayamazsınız. 

Derneklerin ve partizanlığın hâkim olduğu bir dev
let idaresi huzuru sağlamaz. Her gün partizanlık ya
rışmasının devlet idaresini nasıl tahrip ettiğini gösteren 
yeni örneklerle karşı karşıyayız. Geçmişteki en kor
kunç partizanlık örnekleri bile bugün aynen taklit edil
mektedir* 

Anarşinin, şiddet eylemlerinin tek yönlü ve tek 
yanlı olmadığı açıkça görülmelidir. Sempati tercihle
riyle, peşin hükümlerle, art niyet veya ön hesapla ayır
malar gözetilmemelidir. Bir gözünü sonuna kadar 
açıp, öteki gözünü kapatan veya kırpanlar, anarşiye 
çara bulmak şöyle dursun, anarşiyi azdırırlar. 

Komşu ülkelerden Türkiye'ye militan ve silah sız
masını önleyici kanuni ve idari tedbirlerin alınmasın
da bütün partiler işbirliği yapmalıdır. Bu konuda, ge
rekiyorsa yeni yasalar çıkarılmalıdır. 

Ülkede, ruhsatsız silahların toplanılması faaliyeti 
aralıksız sürdürülmelidir. Dürüst ve suç işlemesi müm
kün olmayan insanların silah ruhsatları iptal edilir
ken, Devlete karşı eyleme girişen veya kıyama hazır
lananların, modern, güçlü silâhlarla donanması kabul 
edilemez. 

Anayasanın 29 ncu Maddesi ve Dernekler Kanunu
nun 45 nci maddesi ciddiyetle ve doğru şekilde uygu
lanırsa, anarşinin durmadan yayılmasını sağlayan bir
çok odaklar süratle faaliyetten menedilmiş olurlar. 

Polis tarafsız olmazsa adli zabıta neye yarar? «Biz 
tarafsız değiliz, bizim tarafımız belli» diyen Marksist 
veya karşısındaki polisle âdil soruşturma yapılabilir 
mi? 

Kamuoyuna daha önce geniş «Tedbirler Paketi» 
halinde sunduğumuz bütün önerileri burada tekrarla
yıp vaktinizi almayacağım; bütün tedbirlerin başında, 
alınması gereken bir noktaya değinerek sözlerimi bi
tireceğim: 

Gerekli tedbirlerin sağlıklı olarak tespiti, bu tedbir
lerin gecikmeden alınabilmesi ve tarafsız şekilde uygu
lanabilmesi için iktidar başındakilerin, olaylara hır
çınlıkla değil, sükûnetle bakmaları, saplantılardan uzak 
objektif ve dengeli bir teşhise varmaları gerekmekte
dir. 

BAŞKAN — Sayın ÖZtrak, lütfen cümlenizi ta
mamlayım 

ORHAN ÖZTRAK (Devamla) — Bitiyor efen
dim, bir dakikamız var. 

Aynı şekilde, demokrasiye bağlı bütün muhalefet 
mensuplarının da anarşiye karşı, sağlıklı, ciddi tedbir
lerin tarafsız şekilde uygulamaya konulması hususun
da iktidara içtenlikle yardımcı olmaları şarttır, 

Totaliter ideolojilere saplanmış parti ve kuruluşla
rı koruyanlar ve bunlarla içli dışlı olanlar, ellerini ve
rip kollarını kaptıracaklarını bilmelidirler. Gaflet uy
kusu sona ermelidir. Bugünkü korkunç gidişi sürdür
me de savunma da şu veya bu izah tarzı ile mazur 
gösterme de mümkün değildir. 

Tüıkiye bölünme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu 
tehlike karşısında vurdumduymaz davrananları tarih 
vo milletimiz affetmeyecektir. Türkiye'de her iki uç
tan gelen silahlı eylemleri, olağan, basit, bireysel ted
hiş olayları gibi değerlendirenler büyük yanılgı için
dedirler. Türk Devletini bölmeye yönelen örgütlerin 
yoğun çabalarını küçümseyerek, rakip yıpratmaya baş
lıca iş sayanlar büyük yanılgı içindedirler. 

Komünist bölücü güçlerin Taksim Meydanındaki 
mitinginde, «Yeni Vietnamiar yaratılması için çalıştık
larını» açıkça ilan edenler vardı; Türkiye'yi Vietnam 
gibi cehenneme çevirmek isteyenlere fırsat vermemek, 
Parlamentonun başta gelen vazifesidir. 

Sayın senatörler; 
Hepsi bu Devletin öz vatandaşı, hepsi milletimizin 

öz evladı olan, aynı bayrak altında yüzyıllar boyun
ca öz kardeş olarak yaşamış olan Türk yurttaşları ara
sına etnik bölücülük veya mezhep kavgası kışkırtıcı
lığı ile nifak sokulmasına, hele hele bu nifakın komü
nizmle eleie vererek Türkiye'yi ağır tehditler altında 
bırakmasına hiçbir vatansever seyirci kalmayacaktır. 

BAŞKAN — Sayın ÖZtrak, saat 19.00; görüşme 
müddetimiz de bitti. Rica edeyim, son cümlenizi söy
leyin. 

ORHAN ÖZTRAK (Devamla) — Peki efendim. 
Bu ülkede yaşayan büyük vatandaş kitleleri terte

mizdir; memleket bütünlüğüne bağlıdır; ama kışkırt
malar tehlikeli boyutlara varmıştır. Bu kışkırtmalar 
karşısında kanunlar tam olarak uygulanmalıdır. Mem
leketimizi bölünmekten kurtaracak yol, toplayıcı, bir
leştirici, Atatürkçü milliyetçilik yoludur. 

Saygılar sunarım. (AP ve CGP sıralarından alkış
lar.) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztrak. 
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Değerli üyeler; 
Görüşme müddetimiz dolmuştur, Grupların tema

yülünü yokladım; bugün bitirilmesi konusunda bir 
iştirak sağlanamadı. Bu nedenle yann saat 10.00' da 
toplanma temayülü belirdi. Perşembe günü toplanma 
günümüz, herhangi bir karara ihtiyaç yok. Ancak, 
saat 10.00\la toplanılması hususunda Grupların müş

terek önerisi haline geldiği için yarın saat 10.03'da top
lanma hususunu oylarınıza arz ediyorum Kabul 
edenler,.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 Kasım 1978 Perşembe günü saat 10.00'da top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.10 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORU VE CEVABI 

I. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Hay
rettin Erkmenin, 29 Temmuz 1978 günlü Tercüman 
Gazetesinde yayınlanan bir yazıya dair soru önergesi 
ve İçişleri akanı İrfan Özaydinlinin yazılı cevabı. 
(7/976) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
29 Temmuz 1978 günlü Tercüman Gazetesinin 

«Gün Işığında» sütunlarında bir mektup yayınlan
mıştır. îçişîeri Bakanı Sayın İrfan Özaydmh'ya hita
ben Kurucu Meclis Üyesi Op. Dr. Alaefddin Ergönenç 
tarafından yazıldığı ve bir örneğinin Sayın Cumhur
başkanına sunulduğu belirlenen bu mektupta Uşak 
TÜM - DER binasında tertiplenen toplantılar ve 
girişilen planlı şiddet hareketleri hakkında zaman ve 
mekan zikredilerek bilgi verilmektedir. 

İşlem görmesi gereken bu yazı dolayısıyla aşağı
daki soruların İçişleri ve Adalet Bakanlarınca yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygı ile rica 
ederim. 

A) İçişleri Bakanlığına müteveccih sorular: 
L Sayın İrfan Özaydınlı böyle bir mektup al

mış mıdır? 

2; Almış ise konu üzerinde idari bir soruşturma 
açılmış midir? ^ 

3. Açılmış ise iddiaların doğruluk derecesi hak
kında ne sonuç elde edilmiştir? 

4. Varılan sonuç Sayın İçişleri Bakanı veya yet
kili kıldığı bir görevli tarafından Kamuoyuna açık
lanmış mıdır veya açıklanması düşünülmekte midir? 

B) Adalet Bakanlığına müteveccih sorular: 
L Tercüman Gazetesinin 29 Temmuz 1978 gün-

• kü sayısının «Gün Işıgırida» sütunlarında yer alan ya
zıda sözü edilen olaylar üzerinde ve ilgilileri hakkında 
yetkili adli mercilerce soruşturma ve kovuşturmaya 
girişilmiş midir? 

2; Bir örneğinin Sayın Cumhurbaşkanına sunul
duğu iddia edilen mektup Bakanlığınıza intikal etmiş 
midir? 

3. Etmiş ise nasıl bir işlem görmüştür? 

Cumhuriyet Senatosu 
Giresun Üyesi 

Prof. Dr. Hayrettin Erkmen 

Not : Bu sorular Cumhuriyet Senatosu Evrak ve 
Arşiv Müdürlüğünün 31.8.1978 gün ve 16213 sayısın
da kayıtlı sorunun tavzih edilmesi gereğine uyularak 
düzenlenmiştir. 
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TC 
İçişleri Bakanlığı 7.11.1978 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
282938 

Daire : Güvenlik 
Şube : Top, Ol. B. 

Konu : C. Senatosu Üyesi Hayrettin Erk-
rnen'in önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 12.10,1978 tarih ve Genel Sek. Kanunlar 

Müdürlüğü 16452-6484/976 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Sayın Hay
rettin Erkmen'in önergesinde yeralan ve Bakanlığımı
zı ilgilendiren hususlara ilişkin bilgiler aşağıdaki mad
delerde sunulmuştur. 

Kurucu Meclis Üyesi Dr. Operatör Alâettin Er-
gönenç'in Bakanlığımıza iletilen söz konusu mektu
bu, incelenip gereği yapılmak üzere Uşak Valiliğine 
gönderilmiştir. 

Meptupta yakınılan hususlar hakkında ilgili valilik
ten alman bilgilere göre; 

lj Uşak Eğitim Enstitüsünde alınan güvenlik ön
lemlerinin kesintisiz sürdürüldüğü, her gün saat 07.30', 
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dan 24.00'e kadar Enstitüye girişin kontrol altına alın
dığı, kimlik incelemesi yapılarak Enstitü öğrencisi ol
mayanların okula sokulmadığı, Enstitünün çevresin
de ve içinde sürdürülen önlemler sayesinde ikinci öğ
renim döneminde okulda herhangi bir olayın mey
dana gelmediği; 

1i Mektupta belirtilen tarihte Uşak İl Merke
zinde inönü Caddesinde 3 çocuğun "20-30 kişi tara
fından dövüldüğü hakkında ilgili makamlara bir baş
vuru veya haber vermenin yapılmadığı; 

3. İl merkezinde, özellikle olayların meydana gel
me olasılığı bulunan duyarlı bölgelerde otolu devriye 
ekiplerinin günün 24 saatinde görevlendirildiği, bu su
retle kentin her yerine güvenlik hizmetinin götürüldü
ğü ve halkın günlük yaşantısının esenlik ve güvenlik 
içinde sürdürmesinin sağlandığı; 

anlaşılmıştır. 

4̂  Mektupta yeralan hususlar üzerinde yapılan 
işlemle ilgili olarak kamuoyuna bir açıklama yapıl
masına gerek görülmemiştir. 

Arz ederim. 

İrfan ÖzaydınU 
İçişleri Bakanı 
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