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ki «Eğitim Sitesi» inşaatı 1969 yılında başladığı hal- | 
de hizmete girememiştir. Sayın Bakanın birkaç gün 
önceki vaki demecinden öğrendiğimize göre, «Eğitim 
Sitesi» süratle ikmal edilip, önümüzdeki aylarda hiz
mete girecekmiş. Bu habere son derece sevindiğimizi 
belirtmek isteriz. 

Sözlerime, Sayın Başbakan ve içişleri Bakanından 
bir ricada bulunarak son vereceğim : Yüce Meclisin 
daha önceki toplantılarda kararlaştırdığı üzere, Hü
kümet, özel durumuna rağmen lüzumlu ve acil tasa
rıları getirebilmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü 
Teşkilâtının reorganizasyon ve meslekî sorunlarına ait 
(Uzun senelerden beri devam eden.) ciddî emek mah
sulü etüt, planlama ve tasarılar mevcuttur; Trafik Ka
zalarını Önleme Planı, hatta tasarısı da dahil... Bun
lar üzerinde halen çalışıldığını ve revizyon yapıldığını 
duyuyoruz. Meslekî vukuf ve tecrübelerine hürmet
kar olduğum Sayın İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel 
Müdüründen, bunları süratle tamamlatıp, tasarı hali
ne getirmelerini rica ediyorum. Sayın Başbakanın il
gi ve himmetleri ile bunlar Meclisimize sevkedilirse 
(Şimdiye kadar misalleri görüldüğü üzere, grup farkı 
gözetilmeksizin.) anlayışla karşılanacağı inancı içinde 
olduğumu arz eder, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Nakiboğlu. 

3. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa'nın 
Viranşehir ilçesinde kaçakçılık nedeniyle meydana ge
len olaylar konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Celâl Paydaş, Urfa, Viran
şehir ilçesinde kaçakçılık nedeniyle vukubulan hadi
seler hakkında konuşmak üzere, buyurunuz efendim. 

CELÂL PAYDAŞ (Urfa) — Sayın Başkan, Yüce 
Divanın saygıdeğer üyeleri; 

Urfa ilimizde ve komşu hudut illerindeki insanla
rımıza reva görülen çağ dışı, insanlık dışı yöntemlerin 
en vahim olanını bu sefer Viranşehir'de görmüş bulu
nuyoruz arkadaşlarım. Öyle ki, tarihe, «Viranşehir 
Katliamı» olarak geçecek kadar mühim olan bu ka
çakçılık ve adam öldürme olayı, önce basit bir zabıta 
olayı olarak gösterilmek ve geçiştirilmek istenmiştir. 
Daha sonra çeşitli tepki ve uyarılar karşısında bizzat 
olay mahalline giderek, olayı yaşamış olup, kurtu
lanlarla ve ölü aileleri ile yaptığım temaslarda gerçek
ten bir insanlık cinayetinin, bir insanlık suçunun iş
lendiği kanısına üzülerek varmış oldum arkadaşlarım. 

Olayda bizzat bulunup da, kurtulanlar tarafından 
çok samimî bir şekilde, olayın; birlik komutanlı-
ğındaki sivil komisyoncu vasıtasıyle para ile Suriye' 
ye geçtikleri, gelişlerinde aynı formaliteye uydukları ve 

serbestçe hududu geçtikleri; 3 km. ilerledikten sonra, 
aniden, askerî GMC'lerin yarım ay şeklindeki pususu
na düştükleri ve hemen etraf ışıklandırılmak suretiyle 
kendilerine ihtar dahi yapılmadan ateş yağmuruna 
tutuldukları, yara alan ve almayanların yakalanıp, san
ki boyunlarında idam fermanı varmış gibi ikinci defa 
kurşuna dizilerek öldürüldükleri» şeklinde vukubul-
duğu ifade edilmiştir, ilk anda 9 kişi, çok sayıda almış 
olduğu yaralarla derhal ölmüş; bilâhare, aynı şekilde 
yaralı olup da, hadise mahallinden uzaklaşan 7 - 8 
kişi Suriye'ye kaçmak zorunda kalmış; gelen haber
lere göre, orada da 3 - 4 kişinin öldüğünü öğrenmiş 
bulunuyoruz. 

Hadiseden yaralı olarak kurtulan ve daha sonra 
hastanede ölen Mehmet Dikmen'in, bu dehşet verici 
manzarayı yakınlarına ifadesine göre; kendisi yara-
hymış, yakalanmış olan bütün kaçakçılar teker teker 
öldürüldükten sonra, kendisinin de yaralı olduğu, ya
hut henüz ölmediği görüşü üzerine, oradaki Jandarma 
Komutanı tarafından «Bunu da öldürün» denilmiş 
fakat jandarma bu hareketi yapmaksızın yanına gel
miş, kendisini ayağı ile itmiş ve yanındaki yere silâ
hı ile ateş ederek, kendisini öldürme teşebbüsün
de bulunmuştur. 

Maktullerin vücutlarındaki yaralar 6'dan aşağı de
ğildir, tek bir silâhla dahi bunlara karşılık verilme
miştir. Zaten ele geçen silâhların bir iki tanesi av tü
feği; bir iki tanesi de mavzerdir. Maktullerden, Ali 
Kahraman ellerini yukarı kaldırmış olmasına rağ
men delik deşik edilmiş, avuçlarında müteaddit kur
şun yaralan görülmüştür. Ali Kahraman adındaki bu 
vatandaşımız elleri yukarda olarak öldürülmüş, hat
ta mezara getirilinceye kadar dahi elleri yukarda dur
muş vaziyette olduğu görülmüştür. Her maktuldeki 
yaralar, hem yakın ve hem de uzak mesafeden kul
lanılan değişik tip silâhlarla meydana getirilmiştir. 

Bunlar çok ağır ithamlardır; fakat, yaptığım araş
tırmalara göre, olayın aynen "bu şekilde cereyan 
ettiği bütün Viranşehir'liler, bölge halkı tarafından 
kesinlikle anlaşılmıştır. 

Şunu kesinlikle bilesiniz ki, memleketimizde bu 
son günlerde çok büyük oyunlar oynanmaktadır. Şu
na inanıyorum ki; «12 Mart Muhtırası» öncesi bazı 
hareketlere, bazı oluşumlara el atılmak isteniliyor. 

Memleketimizde bu şekildeki kaçakçılığın köke
ninde sosyal ve ekonomik nedenler yatmaktadır. Olay
da, «sırt hamalı» diye tabir ettiğimiz kaçakçılar, esas 
sermayedarların, ağaların, şeyhlerin birer maşaları, 
maddî sermaye araçlarıdırlar. Asıl büyük vurgunu 
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